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OD REDAKTORA

PRZYSPIESZONY PANDEMICZNY  
KURS MARKETINGU

Pandemia sprawiła, że wszyscy wzięliśmy udział w nieplanowanym 
przyspieszonym kursie nowego marketingu.  

PIOTR MACHUL
zastępca redaktora naczelnego
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BŁYSKAWICZNIE DOWIEDZIELIŚMY SIĘ ZUPEŁNIE 
NOWYCH RZECZY NA TEMAT NASZEJ BRANŻY  
I SIEBIE.  
Wiemy więcej niż jeszcze w lutym o swoich uczuciach 
i zachowaniach, ale też o potrzebach, nawykach kon-
sumpcyjnych, budżetach (klientów i swoich domo-
wych). W notatkach z mojego kursu znalazły się takie 
zapiski:
– Prognozy na temat rynku reklamy warto traktować 
z większym dystansem.
– O nawykach konsumentów decydują nie tyle trendy, 
ile życie.
– Niektóre produkty klienci kupią i bez kampanii re-
klamowych (ostatnio są to np. ryż, kasza, papier toale-
towy, maseczki i rękawiczki ochronne).
– Ludzie bez szerokich badań rynkowych wiedzą, co 
jest im naprawdę na co dzień potrzebne (ostatnio np. 
ryż, kasza, papier toaletowy, maseczki i rękawiczki 
ochronne).
– Można przeżyć (kilka tygodni, a może i dłużej) bez 
fast foodów – choć nowe określenie wymyślone dla 
placówek McDrive w czasie narodowej kwarantanny 
– „okno życia” – bardzo mi się podoba.
– Polska reklama wbrew obiegowej opinii sprzed pan-
demii jest innowacyjna i błyskawicznie reaguje na po-
trzeby i zmiany konsumenckie.
– Filmy reklamowe można kręcić w warunkach domo-
wych, nie trzeba wyjeżdżać do RPA czy Nowej Zelandii
– Liczbę osób na planie filmu reklamowego można 

znacznie ograniczyć bez utraty jakości produkcji.
– Marketing może obyć się bez większości influence-
rów i celebrytów.
– Social media jednak czasem się przydają – w życiu 
nie uczestniczyłem w tylu świetnych koncertach w tak 
krótkim czasie co w marcu i kwietniu na Instagramie,  
Facebooku i YouTube. 
– Polska służba zdrowia to „produkt” wart promowa-
nia.
– Jest coś, co liczy się bardziej niż brief klienta i serial 
na platformie VoD – zdrowie.
Nie jest to lista zamknięta. Nie chcę też nikogo przeko-
nywać, że jest jedyna i słuszna. Każdy uczestnik przy-
spieszonego pandemicznego kursu marketingu może 
stworzyć własną – zachęcam.
Na przekór nastrojom rynkowym publikujemy nasz 
doroczny raport „Marka/Marketer Roku”, a z okład-
ki naszego magazynu uśmiecha się nasza CMO Roku  
– Beata Krupińska, szefowa marketingu Banku Mil-
lennium. Ten uśmiech daje nadzieję w trudnych cza-
sach. Przekonują o niej też efekty pracy pani Beaty  
i jej teamu – można inaczej, nietuzinkowo i skutecz-
nie.
Gdybyśmy wyobrazili sobie wszystkich szefów marke-
tingu i szefów agencji jako chór, to dziś zapewne śpie-
wałby on „Lamentacje Jeremiasza”. Wierzę jednak, że 
nadejdą lepsze dni i znów zaintonuje finałową piosen-
ką z kultowego „Żywotu Briana”: „Always look on the 
bright side of life”.
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"DALEKO W DOMU" 

 
PORTAL PAPAYA.ROCKS RAZEM Z FOTO-
GRAFEM ROBERTEM CERANOWICZEM 
PRZYGOTOWUJĄ ZAANGAŻOWANY SPO-
ŁECZNIE CYKL MINIREPORTAŻY. 
Cykl codziennych publikacji to reakcja por-
talu na nadzwyczajne okoliczności, z który-
mi wszyscy się dziś mierzymy. Sklepy, ulice, 
teatry, bary, kina w związku ze światową 
pandemią opustoszały. Życie społeczne 
zamarło. Wielu ludzi przeniosło swoje za-
wodowe obowiązki do domów. Fotograf 
Robert Ceranowicz relacjonoje sceny z ich 
życia z zachowaniem dystansu, nie wchodząc 
bezpośrednio w ich przestrzeń. Redaktorka 
Papaya.Rocks Magdalena Czubaszek prze-
prowadza z bohaterami cyklu telefoniczne 
rozmowy i przybliża ich punkt widzenia na 
bieżącą sytuację. Projekt ma na celu oswoje-
nie zjawiska, zwiększenie świadomości zagro-
żeń i promowanie odpowiedzialnych postaw 
społecznych. Wydawcą portalu jest dom pro-
dukcyjny Papaya Films.

ZOOM

7M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K A

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Ce

ra
no

w
icz



M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K A8 m m p o n l i n e . p l

PERYSKOP

Brawa dla Wilk Studio za nowe opakowanie marki 
Specjal. Największe regionalne piwo Grupy Żywiec 
podkreśla swoje pochodzenie i lokalny skład. Marka nie 
tylko odwołuje się do miejscowych tradycji, ale także 
lokalnie pozyskuje część składników do warzenia piwa.

P&G znacząco zwiększy nakłady na marketing.  
W pierwszym kwartale USA sprzedaż organiczna giganta 
wzrosła o 10%, podczas gdy w Europie Zachodniej 
odnotowano wzrost o 6%. Sprzedaje się papier toaletowy, 
środki czyszczące, a nawet maszynki do golenia, bo pod 
maseczką podobno lepiej nie mieć zarostu.

Starcom Polska zajął siódme miejsce w międzynarodowym 
rankingu WARC Effective 100 w kategorii agencji mediowych. 
Na miejscu 10. znalazł się polski oddział Wavemakera.  

 L'Oreal wycofał się z TV - wskazują dane Nielsena.
Wiemy, że firma zajęła się teraz projektami pro bono, ale nie
możemy pozbyć się wrażenia, że całkowite zamrożenie
budżetów, nie służy dobrze ani marce, ani jej partnerom
marketingowym.

Z PR Program III po 55 latach pracy odszedł Wojciech Mann 
w odpowiedzi na odmowę dalszej współpracy stacji z Anną 
Gacek. W ślad za dziennikarzem poszli inni współpracownicy, m.
in. Gaba Kulka i Jan Młynarski. Exodus z Trójki oznacza w zasadzie 
koniec tradycyjnej, wieloletniej formuły tej stacji. 

Omni Calculator poinformował o stworzeniu pierwszego na 
świecie kalkulatora papieru toaletowego. Ma pokazywać, na ile 
wystarczy zapas, i zapewniać komfort psychiczny w czasie 
domowej kwarantanny. Tak wygląda zmierzch ludzkości?

Zabija zarazki na śmierć!
W CZASIE KIEDY KATEGORIA RÓŻNORAKICH ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI 
PRZECHODZI HISTORYCZNE „PIKI", NIE MOŻNA NIE WSPOMNIEĆ  
O DOMESTOSIE. Ta szacowna brytyjska marka powstała w 1929 r. Formułę 
opracował dentysta, produkt początkowo sprzedawany był przez domokrążców, 
aby w 1961 r. trafić pod skrzydła firmy Lever (obecnie Unilever). Domestos to także 
kawał historii brytyjskiej reklamy. Marka jako jedna z pierwszych w latach 80  użyła 
animacji komputerowej. Warto dodać, że w ojczyźnie produktu najpopularniejszym 
wariantem jest Domestos Original Thick Bleach, czyli w niebieskiej butelce. W Polsce 
flagową odmiana to natomiast zielony Pine Fresh. Pisząc o historii Domestosa, 
musimy wspomnieć o jednym polskim zwariowanym projekcie digitalowym, który 
wiele lat temu trafił na jeden z naszych konkursów. Była to aplikacja webowa, która 
po wybraniu lokalizacji mieszkania pozwala konsumentowi oszacować,  
w jakim czasie ekskrementy z jego sedesu pokonują kolejne kilometry w rurach 
kanalizacyjnych, aby trafić od oczyszczalni. Płyny do toalet są inspirującą kategorią.

HITY KIKSY

vintage
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1. Anna Jarosz-Badziak i Beata Dąbrowska 
odchodzą z Dentsu Aegis Network  (9.04)

2. MediaCom: Koronawirus zmienia rynek 
reklamowy w Polsce (17.03)

3. Aldi Süd otwiera minisklep  
dla pracowników szpitala (14.04)

4. L'Oréal wycofuje się  
z telewizji (15.04)

5. Duże zmiany we władzach PZU,  
w tym w marketingu (16.03)

TOP 10  
NEWSÓW W

6. Marcin Dobrzyniecki i Sylwia Tygielska 
w zarządzie Isobar Polska (14.04)

7. L'Oréal relokuje inwestycje reklamowe 
(17.04)

8. Jacek Kurski odwołany z funkcji 
prezesa TVP (9.03)

9. RECMA: Najlepsze niezależne agencje 
mediowe są w Europie (30.03)

10.Ciszewski, Popławski i Wokitajtis 
ruszają z projektem Know How    

Leasing (16.04)

9.03-17.04

CO NAM ZROBI PANDEMIA
W cyklu „Tylko w MMP Online" 

rozmawiamy tym razem  
z dr Jolantą Tkaczyk, 

ekspertką w dziedzinie 
marketingu i zachowań 

konsumenckich z Akademii 
Leona Koźmińskiego.  

Z rozmowy dowiecie się, które 
ze zmian wywołanych przez 

pandemię koronawirusa 
i wymuszoną przez nią 

społeczną izolację, zostaną  
z nami na stałe, które marki  

i kategorie będą tracić, a które 
mogą zyskać, czy będziemy 

musieli zaciskać pasa  
i dlaczego nastaną ciekawe 

czasy dla dóbr luksusowych. 
Nasza rozmówczyni wyraża 

m.in. przekonanie, że pieniądze 
do influencerów nie będą 
już płynąć tak szerokim 
strumieniem jak dotąd, 

natomiast nie martwi się aż 
tak bardzo przyszłą kondycją 

branży kinowej. Mnóstwo 
ciekawych spostrzeżeń  

i wniosków dla marketerów  
w związku z sytuacją, która  

w ostatnich tygodniach dotyka 
nas wszystkich – firmy  

i konsumentów.
mmponline.pl/pandemia

BAROMETR

RYNEK REKLAMY W POLSCE W 2019 R.

9,83 mld zł 

↑ +3,2%

4,37 mld zł  
-0,8%

3,54 mld zł  
+10%

0,7 mld zł  
+2,5

0,46 mld zł  
-7,3%

0,18 mld zł 
+7,5%

0,5 mld zł  
+5%

źródło: Publicis Groupe

Tylko w
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NIE JESTEŚMY JESZCZE W STANIE OKREŚLIĆ 
SKUTKÓW PANDEMII DLA CAŁEGO RYNKU RE-
KLAMOWEGO. ALE JUŻ TERAZ WIEMY, ŻE KO-
RONAWIRUS SPOWODOWAŁ DALSZY WZROST 
ZNACZENIA DZIAŁAŃ DIGITAL. ZNACZĄCĄ 
TURBULENCJĄ BĘDZIE ODWOŁANIE EURO 
I IGRZYSK OLIMPIJSKICH. 

Konsekwencje pandemii dla reklamy można ogólnie 
podzielić na trzy nurty. Pierwszy to zmiany w modelu 
konsumpcji mediów i dostępności narzędzi komuni-
kacyjnych. Wiemy, że rośnie konsumpcja digitalu, ale 
też telewizji. Z drugiej strony niedostępne są takie 
narzędzia komunikacyjne jak eventy, kino, a OOH 
i prasa drukowana przeżywają bardzo trudny okres. 
Drugi nurt to kondycja samych marketerów i chęć 
wydatkowania przez nich budżetów. Koronawirus 
nie będzie miał, jak się wydaje, dużego negatywnego 
wpływu na takie branże jak farmaceutyki, FMCG 
i telekomy. Bardziej skomplikowana sytuacja jest 
z branżą finansową (załamanie rynku kredytów) i de-
taliczną (część zamkniętych sklepów, chociaż rośnie 
e-commerce). Na razie katastrofalna sytuacja panuje 
w branży moto. Wiele jednak firm z branż, gdzie nie 
spodziewamy się załamania, np. FMCG, wstrzymuje 
się z działaniami reklamowymi, wyczekując zmiany 
sytuacji na rynku, lub przeznacza budżety na cele do-
broczynne związane z walką z wirusem. 
I trzecia sprawa, czyli wpływ pandemii na same 
agencje, ich sposób pracy, relacje z klientami, a tak-
że relacje na linii pracodawca – pracownik. 
W Polsce spodziewamy się rekordowych wzrostów 
konsumpcji mediów TV i digital wraz z równole-
głym spadkiem wydatków, które dotkną przede 
wszystkim TV. Zyskuje z kolei sprzedaż online, 
marki relokują budżety na promocję świadczo-
nych przez siebie usług e-commerce – mówi 
Jakub Kossut, CEO MediaCom. I dodaje, że 
trudno jest obecnie oszacować spadek budżetów 
telewizyjnych w całym 2020 r., ponieważ w tym 
momencie większość klientów przesuwa je na 
drugą połowę roku. Reklamodawcy optymistycz-
nie zakładają, że uporamy się z epidemią do końca  
II kw. lub nawet szybciej. – Jeżeli to nie nastąpi, rok 
2020 dla rynku TV pomimo rekordowej średniej 

oglądalności będzie reklamowo stracony – mówi 
Kossut. Według niego, gdy COVID-19 zostanie 
szybko opanowany, a budżety roczne utrzymane, 
w drugiej połowie roku możemy mieć ciekawą sy-
tuację, gdy zapotrzebowanie znacznie przewyższy 
dostępne zasoby reklamowe. 
– Nasi klienci w zdecydowanej większości zachowu-
ją się racjonalnie, mimo nowej rzeczywistości. Nie 
widziny panicznych decyzji, rozmawiamy z częścią 
rynku o przesunięciu okresu kampanii, a gwałtownie 
zrzucane budżety to pojedyncze przypadki. Wiemy, 
że klienci potrzebują elastyczności w okresie nieprze-
widywalności biznesowej. Tę elastyczność, w ramach 
przyjętych zasad, staramy się rynkowi dostarczyć  
– mówi Wojciech Kowalczyk, zastępca dyrektora 
Biura Reklamy TVP. W dyskusji o skutkach pande-
mii dla branży trzeba jeszcze uwzględnić dodatkowy 
wątek – bezprecedensowej decyzji odwołania UEFA 
Euro 2020 i igrzysk olimpijskich. – Sytuacja związana 
z pandemią i odwołanymi igrzyskami będzie dużym 
sprawdzianem dla firm i marek, które zainwestowa-
ły w marketing i sponsoring sportowy. Ich decyzje 
dotyczące ograniczenia lub wstrzymania budżetów 
odbiją się przede wszystkim na sportowcach. Możli-
wości treningowe i uczestnictwa w olimpiadzie pol-
skich reprezentantów w dużej mierze zależą właśnie 
od inwestycji podmiotów komercyjnych – uważa 
Emilia Klepacka, head of brand reputation Group 
One. – Dlatego ten trudny czas będzie także PR-o-
wym sprawdzianem dla sponsorów, którzy wspierają 
reprezentantów Polski mniej masowych i komer-
cyjnych dyscyplin. Sponsoring sportowy wiąże się 
z inwestycją w człowieka i jego ciężką pracę, a decyzje 
o ścinaniu budżetów mogą w tym momencie zaważyć 
na czyjejś przyszłości. Ruchy reklamodawców będą 
w tym przypadku rozpatrywane w kontekście odpo-
wiedzialności społecznej biznesu – dodaje. 
Więcej opinii na temat wpływu pandemii na ry-
nek prezentujemy na kolejnych stronach. Na bie-
żąco sytuację relacjonujemy w naszym serwisie  
MMPOnline.pl.

Przymusowa 
transformacja cyfrowa
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Praca zdalna —  nowa norma
Organizacja Ad World Masters, gromadząc dane z ponad 250 agencji, głównie 

butikowych (mniej niż 30 pracowników), zapytała o obawy i oczekiwania dotyczące 
przyszłości biznesu i tego, jak zarządza się pracą zdalną.
Agencje wykazują silne zaufanie do ich zdolności do pracy zdalnej, ale ich przeczucia do-
tyczące przyszłości branży są dość ponure. Większość (prawie 95%) deklaruje pracę lub 
planuje pracę zdalną. Badanie sugeruje, że większe, sieciowe agencje mają tendencję do 
utrzymywania większej liczby pracowników w biurze niż butikowe.
Zakres pracy zdalnej w agencjach na całym świecie różni się również w zależności od regionu 
geograficznego. Ameryka Północna i Europa są bliskie działania w 100% zdalnie, natomiast 
w agencjach z innych obszarów zwykle obserwuje się większą obecność w biurach.
Mniej niż jedna czwarta agencji uwzględniła wyjątki od pracy zdalnych. Głównie do-
tyczyły określonych działów (np. finanse) lub gdy praca wymagała dostępu do informacji 
przechowywanych z przyczyn technicznych w biurze. Inne wyjątki przedstawiane przez 
respondentów to te dotyczące spotkań kryzysowych i burzy mózgów. Niektórzy respond-
enci wspomnieli również, że ich polityka zdalnej pracy nie jest obowiązkowa, a niektórzy 
pracownicy mogą zdecydować się na pójście do biura, jeśli wolą. 
Badanie wykazało, że najczęstszymi wyzwaniami dla agencji, które przeszły na tryb pracy 
zdalnej, były: komunikacja i współpraca z zespołem, a następnie problemy z produktywn-
ością i kwestiami technicznymi. 8,7% agencji wspomniało, że praca zdalna nie stanowi żad-
nego wyzwania dla ich organizacji.
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B ezprecedensowa sytuacja pandemii 
i powszechnej kwarantanny stała się dla 
Polski i dla większości świata przymuso-

wą codziennością. „Zmiana” to słowo, które 
najtrafniej definiuje obecną rzeczywistość. 
Natłok informacji, które do nas spływają, pa-
radoksalnie potęguje efekt dezinformacji i nie-
pokoju. A nadzwyczajne sytuacje wymagają 
od marketerów jeszcze bardziej przemyślanych 
rozwiązań, podejmowanych nie tylko pod pre-
sją czasu, lecz także w stale zmieniających się 
okolicznościach.

WYZWANIE DLA ŚWIATA REKLAMY
Zarówno przedsiębiorcy, jak i marketerzy nie 
powinni pozostawać teraz bierni. To nie jest 
dobry czas na hibernację i postawę pasywną. 
Tym bardziej że ramy czasowe pandemii są 
nieznane, a przewidywane daty jej zakończe-
nia mocno rozbieżne.
Choć przyczyna obecnej sytuacji jest zupełnie 
inna, kilka istotnych zachowań konsumen-
ckich przypomina te występujące podczas kry-
zysu gospodarczego w latach 2007-2009 (m.in. 
większa racjonalizacja zakupów czy ogranicze-
nie konsumpcji dóbr luksusowych). Co ważne 
dla marketerów, badania pokazują, że marki, 
które utrzymywały aktywną komunikację 
w tamtym okresie, po wyjściu z kryzysu stały 
się silniejsze i szybciej odzyskały swoją dawną 
pozycję rynkową. Widać to już teraz na rynku 
azjatyckim. Jak pokazują dane Kantar China 
Insights, marki, które zdecydowały się zaanga-
żować i wesprzeć społeczeństwo w trudnym 
okresie, zostały docenione przez konsumentów, 
a zaufanie i lojalność, które zbudowały w świa-
domości odbiorców, okazują się bezcenne.
Warto mieć na względzie długoterminową, 

Arkadiusz Mogiła, strategy planner, Schulz Brand Friendly

„Zmiana” to słowo, które najtrafniej 
definiuje sytuację konsumentów  
w czasie epidemii. I w pierwszej 
kolejności chodzi tu o zmiany sposobów 
zaspokajania potrzeb, samych  
potrzeb i wydatków. 

Konsument 
w czasie  
pandemii



Dziś Zielony Zwrot jest symbolem aspiracji całej polskiej 
energetyki, a sam termin wszedł do branżowego obiegu mar-
ketingowego. Sięgają po niego firmy chcące zaprezentować 

swoje długofalowe ekologiczne ambicje – z przemysłu, branży 
odzieżowej czy usług.

JAK SIĘ TO ZACZĘŁO? 
Pomysł powstał bez udziału dużych i znanych agencji. Zaczęło 
się niespodziewanie, tuż przed majową konferencją jednej z naj-
większych firm w kraju. Zespół otrzymał zadanie, by w atrakcyjny 
sposób opowiedzieć o ambitnych planach związanych z transfor-
macją energetyczną grupy. Przekaz miał być prosty i atrakcyjny. 
Początkowo propozycji było kilka. Wybór najlepszego pomysłu 
trwał prawie dwa tygodnie. Pomysł spodobał się szefom, którzy 
zaufali i dali zielone światło na działanie.
– Jestem dumny z naszego Zielonego Zwrotu Taurona. Pomysł 
najpierw narodził się w mojej głowie, nad szczegółami pracowa-
liśmy wewnętrznie, w bardzo wąskim gronie, prawie chałupniczo  
– mówi Daniel Gryt, dyrektor komunikacji Grupy Tauron. – Tak 
naprawdę nie wiedzieliśmy jak zielony zwrot zostanie przyjęty 
przez media i analityków. Wypuszczaliśmy balony próbne, reakcje 
były pozytywne, ale i tak obawialiśmy się, że otoczenie nie uwie-
rzy w nasze obietnice – wyjaśnia.
Tauron na koniec maja 2019 r. ogłosił, że koncern czeka głęboka 
rewolucja. W dziesięć lat firma ma obniżyć emisję dwutlenku wę-
gla o połowę, a 2/3 energii w 2030 r. ma wytwarzać z odnawialnych 
źródeł energii.  
Obawy zespołu były o tyle uzasadnione, że w polskiej energetyce 
tak jednoznaczne postawienie na Odnawialne Źródła Energii zda-
rzyło się po raz pierwszy. Oprócz ogólnych deklaracji o OZE jako 
kierunku rozwoju żaden polski koncern nie przedstawił wcześniej 
planu z ustalonymi datami i ścieżkami dojścia. 
Tauron, prezentując swoją strategię, wskazał nie tylko, jaką chce 
być firmą w 2030 r., ale również cele pośrednie narysowane do 
2025 r. oraz skalę planowanych inwestycji. Ich rozmach dobrze 
obrazuje fakt, że do połowy dekady firma chce zbudować lub ku-
pić farmy wiatrowe i słoneczne, które mogłyby zaopatrzyć w ener-
gię trzy miliony gospodarstw domowych. 

TRUDNE TEMATY, OTWARTA KOMUNIKACJA 
– Mimo naszych obaw ogłoszenie zielonego zwrotu i zaprezento-
wanie tego, jak chcemy osiągnąć założone cele, doskonale trafi-
ło w oczekiwania mediów, a nawet sceptycznych na ogół wobec 
polskiej energetyki analityków giełdowych. Okazało się, że śro-
dowisko to czekało na tego typu przełom. Pojawiły się przychylne 
artykuły i komentarze w mediach, poparte pozytywnymi reko-
mendacjami analityków giełdowych, a  nasza krajowa konkurencja 
szybko poinformowała o tym kiedy, zaprezentuje swoje zielone 
strategie  – wyjaśnia Łukasz Ciuba z komunikacji Taurona. 
Okazało się, że kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia 
było podjęcie również tematów trudnych, dotychczas szerokim 

łukiem omijanych w debacie publicznej. Tauron podczas konfe-
rencji poinformował m.in. o zamknięciu najstarszych elektrowni, 
które w nowych warunkach polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej nie miały szans na dalsze funkcjonowanie. 
– Po udanej konferencji kluczową kwestią stało się uwiarygod-
nienie zielonego zwrotu. Szybko stworzyliśmy ramy szerokiego 
spektrum działań, które mieściły się w nowej strategii, i na nie 
położyliśmy nacisk w komunikacji Taurona – tłumaczy Daniel 
Gryt. – We wrześniu pojawiła się możliwość przypieczętowania 
zielonego zwrotu, pierwszą poważną akwizycją – dodaje Gryt. 
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Tauron ogłosił zakup 
pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce. Dzięki transakcji 
firma podwoiła swoje moce wiatrowe, a jednocześnie zrealizowa-
ła 20% planu dotyczącego wiatru, rozpisanego do 2025 r. Zakup 
farm wiatrowych stał się jednym z głównych gospodarczych new-
sów ubiegłorocznej Krynicy, komentowanych zarówno w mediach, 
jak i w kuluarowych rozmowach na deptaku. – Ta transakcja była 
skomplikowana formalnie, a twarde negocjacje były prowadzone 
do końca sierpnia. Szyliśmy więc komunikację na Krynicę, nie 
wiedząc, czy transakcja zostanie dopięta przed rozpoczęciem 
konferencji – wyjaśnia Gryt.
Oprócz farm wiatrowych firma angażuje się w projekty fotowolta-
iczne. Firma ma program budowy instalacji fotowoltaicznych na 
terenach poprzemysłowych należących do grupy. Inwestycje są 
rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających re-
kultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są 
to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach od-
padów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie 
można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.

Z KOMUNIKACJI W MARKETING
– Startując z Zielonym Zwrotem Taurona, wiedzieliśmy, że nie 
możemy zatrzymać się na etapie budowania pozytywnego prze-
kazu dla otoczenia – wyjaśnia Daniel Gryt. – Dlatego postano-
wiliśmy wpuścić zielony zwrot w naszą komunikację marketin-
gową. Przygotowaliśmy koncepcję reklam, aby zachęcić naszych 
klientów między innymi do zakupu paneli fotowoltaicznych 
– mówi.
Zielony Zwrot Taurona to zatem nie tylko śmiałe plany i wiel-
kie transakcje za miliony euro. Tauron konsekwentnie w swo-
im portfolio ofertę czystej energii i związanych z nią usług.  
W ofercie dla klientów indywidualnych ciekawą pozycję jest  
z kolei fotowoltaika z darmowym kredytem. Blisko dwie trze-
cie gospodarstw domowych, które zdecydowały się na urucho-
mienie instalacji fotowoltaicznych we współpracy z Tauronem, 
sfinansowało to przedsięwzięcie z oferowanego przez firmę dar-
mowego kredytu. W ostatnim czasie z takiej oferty skorzystał 
m.in. Wedel. Czekoladowy gigant wybrał z oferty firmy produkt 
EKO Premium, który jako jedyny w Polsce posiada gwarancję 
sprzedaży energii ekologicznej potwierdzoną przez Polskie To-
warzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).

ZIELONY ZWROT OD KUCHNI
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM ENERGETYCZNYCH WYKONUJE ZWROT 

W KIERUNKU ZIELONEJ ENERGII – TA WIADOMOŚĆ ROK TEMU ZELEKTRYZOWAŁA NIE 
TYLKO EKSPERTÓW, ALE TAKŻE LUDZI NA CO DZIEŃ NIEŚLEDZĄCYCH TEGO, CO DZIEJE 

SIĘ W POLSKIEJ ENERGETYCE. DOTYCZYŁA BOWIEM TAURONA, ENERGETYCZNEGO 
GIGANTA Z POŁUDNIA POLSKI, JEDNOZNACZNIE KOJARZONEGO WÓWCZAS Z WĘGLEM. 
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strategiczną perspektywę, co nie zmienia jed-
nak faktu, że wiele planów mediowych czy 
budżetów wymaga teraz pilnego zrewidowa-
nia. Dodatkowo jest to dla marek czas reduk-
cji potencjalnych szkód, a dla wielu kategorii  
– rezygnacji z mocno sprzedażowych kampanii 
na rzecz tych budujących emocjonalną więź 
z klientem. Każdy brand ma inny pomysł na 
działania w okresie pandemii, nie ma jednej 
uniwersalnej strategii dla wszystkich. Z pew-
nością w przypadku niektórych branż zwiększą 
się wydatki reklamowe nakierowane na wzrost 
sprzedaży w okresie kwarantanny. Z szans sko-
rzystać mogą na przykład usługodawcy z zakre-
su rozrywki domowej, dostawcy jedzenia czy 
sklepy z branży elektronicznej.

RACJONALIZOWANIE ZAKUPÓW
Niektóre zmiany są dużo bardziej powszech-
ne, łatwiej dostrzegane w społeczeństwie, inne 
z kolei – subtelniejsze, mogą nie dotyczyć aż 
tak dużej grupy. Warto podjąć próbę zdefinio-
wania kilku istotnych zmian w zachowaniach 
konsumentów.
Ograniczenie konsumpcji jest mocno zauwa-
żalne zwłaszcza w pewnych ka-
tegoriach, które sytuują się poza 
koszykiem produktów pierwszej 
potrzeby. Z badań przeprowadzo-
nych przez Kantar China Insights 
w lutym br. wynika, że wydatki 
konsumentów na kosmetyki zo-
stały zredukowane o 56%, na do-
bra luksusowe o 60%, a na odzież 
o 67%. Pozytywną informacją jest 
deklarowana przez chińskich kon-
sumentów chęć powrócenia z wy-
datkami do poziomu sprzed epi-
demii, i to w większości kategorii.
W dobie kryzysu i kwarantanny 
wzrasta z kolei dynamicznie popyt na produkty 
podstawowe, czyli między innymi żywność czy 
środki higieniczne. W Chinach sprzedaż żyw-
ności wzrosła o ponad 40%, a środków czystości 
o 48% (również dane Kantar China Insights). 
Ta zmiana wiąże się z kolejną potrzebą – ra-
cjonalizowania zakupów. W czasie kryzysu dla 
każdego zakupu szukamy konkretnego, moc-
nego uwiarygodnienia, czegoś, co utwierdzi nas 
w naszym racjonalnym podejściu do rzeczywi-
stości. Kupujemy przede wszystkim produkty 
utylitarne, a także – jeżeli mamy odpowiednie 
wytłumaczenie – hedonistyczne. Rzadziej się-
gamy po produkty kategorii „symbolicznych”, 
jak chociażby biżuterię czy perfumy.
Kolejne zmiany dotyczące potrzeb konsumen-
tów związane są z deficytem bezpieczeństwa. 

W obliczu kryzysu jest to potrzeba mocno 
niezaspokojona. Przypomnę, że w piramidzie 
potrzeb Maslowa bezpieczeństwo zajmuje 
drugą pozycję pod względem ważności, zaraz 
po potrzebach biologicznych i fizjologicznych. 
Trudno wyobrazić sobie zaspokajanie potrzeb 
estetycznych czy związanych z samorealizacją 
w sytuacji braku gwarancji zatrudnienia czy 
opieki medycznej.
Pośrednio związana z brakiem bezpieczeństwa 
jest również potrzeba wyparcia (lub odreago-
wania) obecnej sytuacji. Relatywnie mniejszy 
poziom bezpieczeństwa powoduje nadmierny 
stres i lęk. Ważne jest odwrócenie chociaż na 
chwilę uwagi od jego źródła, dlatego obser-
wujemy tak duży wzrost popytu na domową 
rozrywkę, w tym gry.
Epidemia pozbawiła również wielu konsu-
mentów poczucia kontroli. Na sytuację, którą 

obecnie mamy, typowy konsument ma zniko-
my wpływ (oczywiście poza działalnością pro-
społeczną czy pozostaniem w domu). Nie ma 
on też swobody rozporządzania swoim czasem.
Istotną zmianę można dostrzec również w po-
trzebie jedności i wspólnotowości, która stała 
się jeszcze ważniejsza niż zwykle. Nic tak nie 
jednoczy jak wspólny wróg, czyli wirus. Akcja 
związana z szyciem maseczek przez zwykłych 
ludzi czy wspólne śpiewanie na balkonach 
we Włoszech to tylko przykłady pokazujące 
potrzebę bycia we wspólnocie. Wydaje się, że 
takiej postawy oczekują również konsumenci 
od marek, które z kolei mają świetną okazję do 
okazania solidarności z odbiorcami w trud-
nych chwilach.

INNE POTRZEBY, INNE WYDATKI
Oczywistą i łatwo zauważalną zmianą jest 
przeniesienie życia konsumentów do digitalu. 
Spotkania towarzyskie, praca, edukacja jeszcze 
nigdy nie miały w Polsce formy zdalnej na taką 
skalę. Zamawiamy produkty, w tym zwłaszcza 

żywność, online lub powracamy do przyrzą-
dzania jedzenia w domu z braku możliwości 
stołowania się na mieście. „Konsumenckie 
hand made” może wyjść poza kategorię żywno-
ści i dotyczyć zabiegów kosmetycznych wyko-
nywanych do tej pory w gabinetach, prostych 
napraw domowych czy korepetycji udzielanych 
dzieciom przez rodziców. Konsumenci nie lu-
bią ograniczeń, dlatego pozbawieni rozrywek 
poza domem aktywnie poszukują nowych 
alternatywnych rozwiązań lub powracają do 
sprawdzonych sposobów. W Chinach pod-
czas epidemii 84% konsumentów użyło po raz 
pierwszy co najmniej jednej nowej usługi (doty-
czącej cyfrowej rozrywki, ale także internetowej 
konsultacji medycznej czy edukacji online). Co 
do tradycyjnych rozwiązań w Chinach (o 41%) 
i we Włoszech (o 35%) wzrósł czas oglądania 
telewizji – wynika z danych Kantara zawartych 
w marcowym opracowaniu „Media effective-
ness during COVID-19”.
W dobie kryzysu często sięgamy po tańsze 
produkty, nasza lojalność w stosunku do droż-
szych marek produktów pierwszej potrzeby 
może ulec obniżeniu – dowodzą tego badania 

naukowe. Częściej sięgamy po kredyty 
i pożyczki gotówkowe. Obniżki i pro-
mocje są dla klientów bardziej atrak-
cyjne, szczególnie gdy dotyczą wielopa-
ków, bo większość z nas w mniejszym 
lub większym stopniu stara się robić za-
pasy. Z tego też względu sieci dyskonto-
we i hipermarkety mogą jednak koncen-
trować swoje działania komunikacyjne 
nie na promocjach, ale na dostępności, 
która jak dotąd jest najistotniejsza.

„LUDZKA TWARZ” MARKI
Pokazanie, że marka ma „ludzką twarz”, 
to dziś największe wyzwanie dla marke-

terów. Firmy wspierają walkę z pandemią da-
rowiznami pieniężnymi lub przekazują część 
kwoty za zakupione towary na rzecz kon-
kretnych placówek medycznych. Przestawiają 
własne linie produkcyjne, aby szyć maseczki 
ochronne lub wytwarzać środki dezynfeku-
jące. Oddają szpitalom swoje produkty. Po-
szerzają bez dodatkowych opłat dostępność 
swoich usług lub po prostu dostosowują swój 
przekaz do czasu pandemii, promując pożąda-
ne postawy.
Jest wiele sposobów na to, aby wesprzeć kon-
sumentów, odpowiadając na ich potrzeby 
i czasowo ograniczoną mobilność. A przy oka-
zji zyskać ich szacunek oraz zaufanie, co po-
tem może długo procentować. 

Pokazanie, że marka ma „ludzką 
twarz", to dziś największe wyzwanie 
dla marketerów. Firmy wspierają 
walkę z pandemią m.in. darowiznami 
pieniężnymi



W biurze, w domu czy w podróży – tam zawsze może być   
z Tobą lekki i smukły notebook MSI Prestige 15. Nie jesteś 
przywiązany do jednego miejsca, nawet jeżeli Twoje zadania 

wymagają dużej mocy obliczeniowej. Na tym urządzeniu możesz na-
tychmiast zrealizować swoje wizje i dopracować projekty. 

Dodaj sobie więcej mocy 
Dlaczego MSI Prestige 15 to notebook specjalnie opracowany dla 
branży kreatywnej?  Dzięki zastosowaniu najlepszych podzespołów 
w połączeniu z wyjątkowymi, szytymi na miarę rozwiązaniami oferu-
je on niezrównaną wydajność, mobilność i kulturę pracy.
Procesory Intel Core i7 dziesiątej generacji (w niektórych mode-
lach) oferują moc niezbędną w takich aplikacjach jak np. Photoshop, 
Lightroom czy Premiere Pro. W MSI Prestige 15 sześciordzeniowy 
procesor współpracuje z układem graficznymi Nvidia GeForce GTX, 
wyposażonym w sterowniki Creators Ready. Zapewnia to niesamo-
witą płynność działania aplikacji dla twórców. 

Twoje projekty będą wyglądać lepiej
Twoje projekty będą wyglądać znakomicie dzięki wyświetlaczowi  
o rozdzielczości 4K. Daje on 100% pokrycie przestrzeni barw Ado-
beRGB. Każdy egzemplarz przechodzi indywidualną kalibrację po-
twierdzoną przez CalMAN – to rozwiązanie zupełnie innowacyjne  
w notebookach. Do tego dodajmy takie elementy jak zestaw nowo-
czesnych portów: Thunderbolt i USB-C oraz czytnik linii papilar-
nych umożliwiający bezhasłowe logowanie. Współpraca z asysten-
tem głosowym Cortana pozwoli usprawnić komunikację z maszyną.

Rozwijaj pomysły, kiedy chcesz i gdzie chcesz
Teraz największa niespodzianka. Ten wydajny i perfekcyjnie wypo-
sażany 15-calowy notebook waży tylko 1,6 kg, a bateria zapew nia 

aż do 16 godzin działania. Inżynierom MSI udało się połączyć wy-
dajność z mobilnością. Szybkie ładowanie: 15 minut „pod prądem” 
wystarczy na dwie godziny pracy. Bez kompromisów, to rozwiązanie 
zupełnie unikatowe w notebookach. Dzięki zastosowaniu najlep-
szych wielowątkowych podzespołów w połączeniu z  szytymi na 
miarę rozwiązaniami technologicznymi oferuje on ciągłą i nieprze-
rwaną pracę w każdym miejscu.

Spodoba Ci się
Styl urządzenia też jest prestiżowy. Ultralekka i smukła konstruk-
cja, cienkie ramki ekranu, dia mentowy szlif obudowy i tylko nieca-
łe 16 mm grubości – tworzą niepowtarzalny design. Niskoprądowy 
procesor Intel Core i7 zapewnia maksymalną moc komputera przy 
minimalnym zużyciu energii. Dodajmy do tego takie miłe drobiaz-
gi jak ultracichy wentylator i ekran odchylany o 180 stopni i mamy 
no tebooka idealnego. Takiego, który pozwoli osobom kreatywnym 
na komfortową pracę w każdych warunkach i wpisze się w ich styl 
życia.  

MSI Prestige 15 charakteryzuje się :
1. Systemem operacyjnym Windows 10 Home / Windows 10 Pro;
2. Kartą graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1650 z serii 
Max-Q (10SC);
3. Ultralekką i wyjątkową smukła konstrukcją – 1,6 kg, 15,9 mm;
4. 15,6-calowym wyświetlaczem 4K UHD (3840x2160), 
z cienką ramką wokół ekranu o 100% pokryciu przestrzeni barw  
AdobeRGB (opcja);
5. 15,6-calowym wyświetlaczem IPS Full HD (1920x1080), 
z cienką ram ką wokół ekranu o blisko 100% pokryciu przestrzeni 
barw sRGB (opcja);
6. Ponad 16-godzinną pracą na baterii.

MSI PRESTIGE 15 – STWORZONY 
DLA BRANŻY KREATYWNEJ

EDYCJA ZDJĘĆ, MONTAŻ FILMÓW NA SMUKŁYM I LEKKIM NOTEBOOKU? Z MSI PRESTIGE 15 
TO MOŻLIWE. ZNAKOMITE URZĄDZENIE BĘDZIE WSPÓŁGRAŁO Z TWOJĄ KREATYWNOŚCIĄ 

I SPRAWI, ŻE PRACA STANIE SIĘ MOŻLIWA, KIEDY CHCESZ I GDZIE TYLKO ZECHCESZ. 
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Czy w związku 
z panującą 

sytuacją 
zdrowotną 

widzą państwo 
mniejszą liczbę 
prowadzonych 

przetargów?

Na razie nie. Natomiast sposób prowadzenia 
przetargów zmienił się na pracę w trybie 
home office i zastosowanie narzędzi telein-
formatycznych. Ostatnia prezentacja przetar-
gowa na sali spotkań odbyła się w piątek 13 
marca, z zachowaniem już odpowiedniego 
dystansu fizycznego między uczestnikami.

Tak, na pewno. Nikt nie ma czasu na czasochłonny proces przetargo-
wy, a raczej koncentruje się nad przystosowaniem biznesu do nowej 
sytuacji, np. szybkim transferze do kanałów e-commerce, wymianie 
kopii reklam na adekwatne do popytu, nowych kampaniach czy aktyw-
nościach przystosowanych do nowych warunków. To nie jest czas na 
zmianę partnera.

Sytuacja wygląda różnie wraz ze zmieniająca się dynamiką wprowadzanych ograniczeń. 
W pierwszych dniach, gdy nie wiadomo było, jak duża jest skala korekty rynku, liczba 
zaproszeń do przetargów zmniejszyła się wyraźnie, a te, które trwały, zostały zawieszone. 
Podejrzewam jednak, że w miarę przyzwyczajania się do życia w rzeczywistości ograniczeń, 
weryfikacji budżetów i planów przetargi znowu się pojawią. Zakładam, niestety, że bardzo 
wiele firm potraktuje zaistniałą sytuację jako szansę na uzyskanie lepszych warunków kosz-
towych w mediach, co może skutkować falą przetargów cenowych. Ale z drugiej strony 
zakładam też zwiększone zainteresowanie odrabianiem poniesionych strat, co i dla nas, 
i dla reklamodawców jest szansą – zdecydowanie jednak na drugą połowę roku.

Nie pojawia się wiele nowych zapytań, ale rozpo-
częte przetargi są kontynuowane z zastrzeżeniem, 
że realizacja zadań w nich zawartych może prze-
sunąć się w czasie.

Czy państwa 
zespół może 

pracować 
zdalnie? Jak 

wpływa to na 
funkcjonowanie 

agencji?

Wszyscy nasi pracownicy dysponują nie-
zbędnymi narzędziami umożliwiającymi 
pracę w trybie home office. Spotkania 
z naszymi klientami i partnerami zostały 
zastąpione wideokonferencjami. Wszystkie 
statusy i bieżące prace odbywają się zgodnie 
ze stałym rytmem. Publicis Groupe powo-
łała zespół, który wspiera pracowników 
i wspiera wszystkie agencje grupy. Zobowią-
zania biznesowe wypełniamy bez zakłóceń.

Nasz zespół pracuje zdalnie od piątku 13 marca. Taka forma pracy była 
w HMG możliwa od kilku lat, ale na pewnych określonych zasadach 
– nigdy nie pracowaliśmy w warunkach home office na taką skalę, całym 
zespołem i przez dłuższy czas. Te kilka dni pokazały, że jest to możliwe 
z wykorzystaniem nowych technologii i szybko przestawiliśmy się na taki 
tryb. Okazało się także, że dzięki tej wymuszonej sytuacji udało się zmienić 
pewne reguły na lepsze, mimo że wcześniej było to niemożliwe do osiąg-
nięcia, np. otrzymywanie faktur drogą elektroniczną od niektórych do-
stawców. Oczywiście w dłuższym okresie praca zdalna będzie wyzwaniem, 
bo w naszej branży relacje międzyludzkie i w ramach zespołu, i z klientami 
są bardzo ważne i nawet najlepsza technologia ich nie zastąpi. 

Funkcjonowanie w systemach zarządzania projektami jest normalnym standardem pracy 
naszej agencji, zarówno w pracy z klientami, jak i organizacji pracy wewnętrznej, dlatego 
przejście na tryb zdalny nie było żadnym problemem. Jedyną zmianą jest zwiększenie licz-
by konferencji wideo, zastępujących bezpośrednie spotkania. Szczęśliwie „produkt”, który 
tworzymy, wymaga głównie pracy naszych umysłów i odpowiedniego wsparcia technolo-
gicznego, zatem negatywne skutki sytuacji ograniczają się głównie do psychologicznych.

Mamy duże doświadczenie w pracy w zespołach 
rozproszonych. Zawsze mieliśmy kilka oddzia-
łów, ostatnio nam ich nawet przybyło. Praca 
z freelancerami również jest w naszej branży nor-
mą i uczy pracy zdalnej. Przy rozproszeniu całego 
zespołu na początku było oczywiście trudniej, po 
tygodniu mamy jednak wypracowane schematy, 
korzystamy z wielu narzędzi do pracy grupowej, 
które znacznie ułatwiają komunikację.

Czy klienci 
wycofują się 

z reklamowania 
swoich 

produktów 
i usług? Czym to 

argumentują?

Klienci nie wycofują się z reklamowania 
swoich produktów. Reakcje są różne, w za-
leżności od specyfiki branży. Wielu klientów 
stara się dostosować swoją komunikację do 
warunków wymagających od nich większej 
odpowiedzialności społecznej. Na przykład 
powstaje komunikacja o tym, co marka klien-
ta robi/jest gotowa zrobić dla społeczności 
w zaistniałych warunkach. Jest więc zmiana 
jakościowa, nie zaobserwowaliśmy ilościowej.

Nie wszyscy – niektórzy np. zmieniają tylko komunikację lub split 
mediów, dostosowując go do naszego obecnego stylu życia (np. za-
mkniętych galerii handlowych, lotnisk etc.), niektórzy wycofują się 
lub przesuwają kampanie, bo ich biznes jest w tych tygodniach mocno 
ograniczony (np. turystyka).

Moment podjęcia decyzji o zamknięciu wszystkich sklepów, poza spożywczymi, i galerii był 
kluczowym argumentem zawieszenia działań nakierowanych na zwiększanie ruchu w tych 
placówkach. Nie wszystkie podmioty mogły skompensować sobie utracone możliwości 
zwiększeniem działań online, podbijających e-commerce, szczególnie początkowo, gdy trud-
no było przewidzieć internetowe zachowania konsumentów i poziom zainteresowania po-
szczególnymi kategoriami w sytuacji niepokoju i ograniczeń. Główną ofiarą padły działania 
w telewizji, które z natury muszą być planowane bardziej długoterminowo. Zyskały media 
bardziej agilowe, szybkie, takie, w których można planować czy odwoływać działania w ciągu 
kilku dni – głównie online, ale również radio. Wszyscy klienci nastawieni na krótkotermi-
nowe korzyści, których osiągnięcie stało się niemożliwe, wycofują działania. Ale o ile model 
funkcjonowania klienta umożliwia mu budowanie punktów styku i konwersji biznesowej 
z konsumentem pozostającym w domu, o tyle nastąpił ogromny wzrost nacisku na te działa-
nia. Dodatkowo wielu klientów, aktywizując swoje działania CSR-owe, czy też modyfikując 
komunikację do specyfiki nowej rzeczywistości, nadal podtrzymuje komunikację.

Raczej zmieniają podejście, niż się wycofują. 
Sytuacja jest poważna i wymaga poważnych ko-
munikatów. Z komunikacji usuwane są żarty czy 
ironia. Argumentacja jest prosta – nie przystoi 
być przesadnie radosnym, gdy nastroje wśród 
konsumentów są ponure, a priorytety inne niż 
do tej pory.

Jak agencje 
reklamowe 

i domy mediowe 
radzą sobie 

z pandemią i jej 
skutkami?

Na ile można powiedzieć po tak niewielu 
dniach: pracą online oraz zintensyfikowanym 
myśleniem o tym, co w zaistniałej sytuacji 
doradzić klientom dla dobra ich biznesu 
i wizerunku.

To jest bardzo intensywny i pracowity czas mimo pracy poza biurem. 
W tej chwili jesteśmy mocno skupieni na doradztwie związanym 
z taktyką i strategią mediową naszych klientów na najbliższe tygodnie 
i miesiące, żeby zminimalizować straty lub wręcz przeciwnie, maksy-
malnie zwiększyć ROI w zależności od branży i potencjałów. Zespoły 
intensywnie pracują także nad przesuwaniem kampanii oraz negocjacja-
mi z mediami. Namawiamy również mocno klientów na kampanie an-
gażujące konsumentów i wspierające ich w tym trudnym okresie, bo to 
właściwy czas na komunikację meaningful. Analizujemy i obserwujemy 
to, co się dzieje na naszym rynku i na innych, gdzie działa Havas (także 
Chiny i Włochy), wyciągamy z tego wnioski. Badamy, jak zmienia się 
sposób konsumpcji mediów.

Na razie nikt nie podejmuje nerwowych ruchów. Widać poszukiwanie nowych rozwiązań, 
ale nie da się ukryć, że wizja głębokiej recesji napawa niepokojem. Zakładam, że nastąpi 
bardzo wyraźne przekierowanie w dalsze inwestowanie w kompetencje digital, jeszcze 
większa koncentracja na działaniach, które mają udowodniony wkład w rozwój biznesu 
klientów bez względu na to, czy pandemia potrwa dłużej, czy minie. Te agencje, które ro-
zumieją, jaki mają związek z pozytywną zmianą biznesową klientów, zdecydowanie łatwiej 
przetrwają ten trudny czas. O ile przetrwają go klienci.

Staramy się pracować tak jak do tej pory. Na 
razie zleceń nam nie ubywa, a wręcz przeciwnie. 
Mieliśmy szczęście prowadzić sporo projektów 
z kategorii, których kryzys na razie nie dotknął. 
To oczywiście może się w każdej chwili zmienić. 
Obserwujemy sytuację na bieżąco, aby móc szyb-
ko reagować. Wiemy na pewno, że nie wrócimy 
do rzeczywistości, którą pamiętamy sprzed pan-
demii. To będzie nowa rzeczywistość, w której 
będziemy się musieli odnaleźć.

MAREK GARGAŁA,
board member & operating director  

creative resources,  
Publicis Groupe Poland

MAŁGORZATA WĘGIEREK,
CEO Havas Media Group
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home office i zastosowanie narzędzi telein-
formatycznych. Ostatnia prezentacja przetar-
gowa na sali spotkań odbyła się w piątek 13 
marca, z zachowaniem już odpowiedniego 
dystansu fizycznego między uczestnikami.
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wy, a raczej koncentruje się nad przystosowaniem biznesu do nowej 
sytuacji, np. szybkim transferze do kanałów e-commerce, wymianie 
kopii reklam na adekwatne do popytu, nowych kampaniach czy aktyw-
nościach przystosowanych do nowych warunków. To nie jest czas na 
zmianę partnera.

Sytuacja wygląda różnie wraz ze zmieniająca się dynamiką wprowadzanych ograniczeń. 
W pierwszych dniach, gdy nie wiadomo było, jak duża jest skala korekty rynku, liczba 
zaproszeń do przetargów zmniejszyła się wyraźnie, a te, które trwały, zostały zawieszone. 
Podejrzewam jednak, że w miarę przyzwyczajania się do życia w rzeczywistości ograniczeń, 
weryfikacji budżetów i planów przetargi znowu się pojawią. Zakładam, niestety, że bardzo 
wiele firm potraktuje zaistniałą sytuację jako szansę na uzyskanie lepszych warunków kosz-
towych w mediach, co może skutkować falą przetargów cenowych. Ale z drugiej strony 
zakładam też zwiększone zainteresowanie odrabianiem poniesionych strat, co i dla nas, 
i dla reklamodawców jest szansą – zdecydowanie jednak na drugą połowę roku.

Nie pojawia się wiele nowych zapytań, ale rozpo-
częte przetargi są kontynuowane z zastrzeżeniem, 
że realizacja zadań w nich zawartych może prze-
sunąć się w czasie.
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zbędnymi narzędziami umożliwiającymi 
pracę w trybie home office. Spotkania 
z naszymi klientami i partnerami zostały 
zastąpione wideokonferencjami. Wszystkie 
statusy i bieżące prace odbywają się zgodnie 
ze stałym rytmem. Publicis Groupe powo-
łała zespół, który wspiera pracowników 
i wspiera wszystkie agencje grupy. Zobowią-
zania biznesowe wypełniamy bez zakłóceń.

Nasz zespół pracuje zdalnie od piątku 13 marca. Taka forma pracy była 
w HMG możliwa od kilku lat, ale na pewnych określonych zasadach 
– nigdy nie pracowaliśmy w warunkach home office na taką skalę, całym 
zespołem i przez dłuższy czas. Te kilka dni pokazały, że jest to możliwe 
z wykorzystaniem nowych technologii i szybko przestawiliśmy się na taki 
tryb. Okazało się także, że dzięki tej wymuszonej sytuacji udało się zmienić 
pewne reguły na lepsze, mimo że wcześniej było to niemożliwe do osiąg-
nięcia, np. otrzymywanie faktur drogą elektroniczną od niektórych do-
stawców. Oczywiście w dłuższym okresie praca zdalna będzie wyzwaniem, 
bo w naszej branży relacje międzyludzkie i w ramach zespołu, i z klientami 
są bardzo ważne i nawet najlepsza technologia ich nie zastąpi. 
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naszej agencji, zarówno w pracy z klientami, jak i organizacji pracy wewnętrznej, dlatego 
przejście na tryb zdalny nie było żadnym problemem. Jedyną zmianą jest zwiększenie licz-
by konferencji wideo, zastępujących bezpośrednie spotkania. Szczęśliwie „produkt”, który 
tworzymy, wymaga głównie pracy naszych umysłów i odpowiedniego wsparcia technolo-
gicznego, zatem negatywne skutki sytuacji ograniczają się głównie do psychologicznych.

Mamy duże doświadczenie w pracy w zespołach 
rozproszonych. Zawsze mieliśmy kilka oddzia-
łów, ostatnio nam ich nawet przybyło. Praca 
z freelancerami również jest w naszej branży nor-
mą i uczy pracy zdalnej. Przy rozproszeniu całego 
zespołu na początku było oczywiście trudniej, po 
tygodniu mamy jednak wypracowane schematy, 
korzystamy z wielu narzędzi do pracy grupowej, 
które znacznie ułatwiają komunikację.
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powstaje komunikacja o tym, co marka klien-
ta robi/jest gotowa zrobić dla społeczności 
w zaistniałych warunkach. Jest więc zmiana 
jakościowa, nie zaobserwowaliśmy ilościowej.

Nie wszyscy – niektórzy np. zmieniają tylko komunikację lub split 
mediów, dostosowując go do naszego obecnego stylu życia (np. za-
mkniętych galerii handlowych, lotnisk etc.), niektórzy wycofują się 
lub przesuwają kampanie, bo ich biznes jest w tych tygodniach mocno 
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W tej chwili jesteśmy mocno skupieni na doradztwie związanym 
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i miesiące, żeby zminimalizować straty lub wręcz przeciwnie, maksy-
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to, co się dzieje na naszym rynku i na innych, gdzie działa Havas (także 
Chiny i Włochy), wyciągamy z tego wnioski. Badamy, jak zmienia się 
sposób konsumpcji mediów.

Na razie nikt nie podejmuje nerwowych ruchów. Widać poszukiwanie nowych rozwiązań, 
ale nie da się ukryć, że wizja głębokiej recesji napawa niepokojem. Zakładam, że nastąpi 
bardzo wyraźne przekierowanie w dalsze inwestowanie w kompetencje digital, jeszcze 
większa koncentracja na działaniach, które mają udowodniony wkład w rozwój biznesu 
klientów bez względu na to, czy pandemia potrwa dłużej, czy minie. Te agencje, które ro-
zumieją, jaki mają związek z pozytywną zmianą biznesową klientów, zdecydowanie łatwiej 
przetrwają ten trudny czas. O ile przetrwają go klienci.

Staramy się pracować tak jak do tej pory. Na 
razie zleceń nam nie ubywa, a wręcz przeciwnie. 
Mieliśmy szczęście prowadzić sporo projektów 
z kategorii, których kryzys na razie nie dotknął. 
To oczywiście może się w każdej chwili zmienić. 
Obserwujemy sytuację na bieżąco, aby móc szyb-
ko reagować. Wiemy na pewno, że nie wrócimy 
do rzeczywistości, którą pamiętamy sprzed pan-
demii. To będzie nowa rzeczywistość, w której 
będziemy się musieli odnaleźć.

EWA GÓRALSKA,
managing director, MullenLowe MediaHub

BARTEK CYMER,
dyrektor zarządzający, Peppermint  

powered by Quad
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Gromadzenie zapasów online
Dane z badania i raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020” pokazują, że choć poziom 
niepokoju związany z koronawirusem wśród konsumentów jest dość umiarkowany (5,80 
w skali 0-10), to internauci postanowili przygotować się na ten kryzysowy okres, 
który ich zdaniem nie zakończy się tak szybko. Konsumenci zmienili nie tylko swoje 
codzienne nawyki, ale także zachowania zakupowe. Aby ograniczyć wychodzenie z domu 
i zabezpieczyć się na ewentualne braki produktów w sklepach, 49% badanych internautów 
zrobiło zapasy w związku z kwarantanną. Zakupy nasiliły się szczególnie w pewnych 
kategoriach: 45% osób zakupiło więcej produktów sypkich (kaszy, makaronów), a 43%  
– produktów higienicznych (np. papieru toaletowego). 
Gromadzenie zapasów na czas kwarantanny okazało się zdecydowanie bardziej popularne 
wśród kupujących online niż klientów sklepów tradycyjnych: 55% klientów e-sklepów 
zrobiło większe zakupy środków czystości, a 48% zadbało o zapasy żywności. 45% badanych 
wskazało, że w związku z pandemią koronawirusa zdecydowali się rzadziej dokonywać 
zakupów w sklepach tradycyjnych, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia. 37% badanych uznało 
zakupy internetowe za bezpieczniejsze od zakupów w sklepach tradycyjnych. Wśród osób, 
które zrobiły zapasy online, odsetek badanych podzielających tę opinię wyniósł 70%.
59% internautów ocenia dostępność produktów spożywczych w e-sklepach źle lub bardzo źle.

Sprzedaż FMCG jak przed świętami
Jak poinformowała agencja badawcza Nielsen, po ogłoszeniu przez rząd 11 marca br. decyzji 
o zawieszeniu zajęć w szkołach i planowanym zamknięciu granic Polacy masowo ruszyli na 
zakupy. W tygodniu 11., przypadającym na dni 9-15 marca, wartość koszyka FMCG 
wzrosła o 57% w porównaniu z tym samym tygodniem rok wcześniej. W rezultacie 
osiągnęła ona wartość zbliżoną do szczytów sprzedaży typowych dla okresu przedświątecznego. 
W tygodniu 11. br. nastąpiła zmiana rankingu top 3 kategorii pod względem wartości sprzedaży 
w porównaniu z rankingiem znanym z 2019 r. O ile w roku poprzednim grupami produktowymi 
o największej wartości sprzedaży były kolejno suche produkty spożywcze, alkohole i napoje, 
o tyle niepokój związany z sytuacją sanitarną sprawił, iż w tygodniu 11. na drugim miejscu po 
suchych produktach spożywczych pojawiły się środki higieny i pielęgnacji ciała. 
Dla dwóch największych grup produktów pod względem wartości sprzedaży, czyli suchych 
produktów spożywczych, sprzedaż podwoiła się, a w przypadku środków higieny i pielęgnacji 
wzrost wyniósł +70%. Dane nt. wzrostu wartości sprzedaży podane na podstawie: Nielsen 
Panel Handlu Detalicznego (suma sieci kooperujących).

Odbiór stanu zagrożenia
IPG Mediabrands przeprowadziło badanie 
zachowań Polaków w pierwszym okresie 
trwania pandemii. Analizie poddano 
wpływ stanu zagrożenia na życie 
i zwyczaje Polaków, ich oczekiwania 
wobec władz państwowych, 
instytucji oraz mediów. W badaniu 
respondenci wskazali także, że media 
odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu 
nastroju wokół pandemii. W pierwszym 
tygodniu narodowej kwarantanny wielu 
respondentów przypisywało szeroko 
rozumianym mediom „nakręcanie paniki”. 
Zamiast komunikatów w defetystycznym 
tonie woleliby usłyszeć o liczbie osób 
wyleczonych, zalecanych terapiach 
wspomagających, przygotowywanych 
szczepionkach. Wielu respondentów ma 
poczucie, że nie otrzymuje odpowiedniej 
ilości rzetelnych informacji, instrukcji 
odnośnie do procedur postępowania 
w przypadku podejrzenia zarażeniem 
koronawirusem. Brakuje również 
sprawnego mechanizmu dementowania 
fake newsów. Duża liczba niesprawdzonych 
informacji, które pojawiają się w mediach, to 
problem, na który również wskazują badani.
Po pierwszych kilku dniach promowania 
izolacji wciąż 5% osób przyznało, 
że nie podejmuje żadnych środków 
ostrożności w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym, a jedna czwarta 
Polaków prowadzi życie towarzyskie tak jak 
dotąd, bez żadnych ograniczeń. – Można 
też na te liczby spojrzeć z drugiej strony: 
72% deklaruje, że wychodzi na zewnątrz 
jedynie w przypadku wyższej konieczności, 
jak zakupy podstawowych produktów 
czy leków lub krótki spacer z psem. 
Ponad 60% badanych utrzymuje, że 
przybywając poza domem, unika kontaktu 
z innymi. Ponad połowa zrezygnowała 
z poruszania się komunikacją miejską. To 
budujące, że tak wiele osób stosuje się do 
zaleceń spowodowanych zagrożeniem 
epidemiologicznym, choć nie można mieć 
pewności, że deklaracje te, a szczególnie 
idąca za nimi praktyka, utrzymają się 
z kolejnymi tygodniami kwarantanny  
– podsumowuje Anna Niemczyk.
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Allegro daje 16 mln zł sprzedającym
Największa w kraju platforma handlu internetowego 
Allegro.pl ogłosiła, że przeznaczy 16 mln zł na program 
pomocy sprzedającym, mający ułatwić im przetrwanie 
spowolnienia w wyniku epidemii koronawirusa. Wcześniej 
Allegro zdecydowało, że przez miesiąc wszyscy kupujący będą 
mogli korzystać z darmowych dostaw przy zakupach za co 
najmniej 40 zł. Tę formę pomocy Allegro wyceniło na 21 mln zł. 
Ten pakiet pomocy to m.in. pożyczki do 4,5 tys. zł, trzy miesiące 
zwolnienia z opłat dla sprzedających oraz wycofanie się z wcześniej 
ogłoszonych podwyżek prowizji, co – jak wylicza Allegro – będzie 
kosztowało firmę 8,5 mln zł.

Samsung oddaje swój czas reklamowy
Samsung Electronics Polska zdecydował wstrzymać wyświetlanie 
własnych reklam na nośnikach LED Digital Out of Home (DOOH) 
w centrum Warszawy, a czas reklamowy odda do dyspozycji instytucji 
publicznych na najbliższe dni. Zostanie przeznaczony na emisję 
materiałów informacyjnych instytucji publicznych na tematy 
związane z profilaktyką, higieną oraz promowaniem postaw 
ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.
W publiczną kampanię w walce z epidemią zaangażowała się także 
m.in. firma DOOH Screen Network – wszystkie ekrany należące 
do spółki wyświetlają komunikaty przypominające obywatelom 
o zasadach higieny.

Granty reklamowe Google
Google zapowiedział kolejne działania w ramach walki ze światową pandemią. Przekaże 
dodatkowe granty reklamowe o łącznej wartości 250 mln dol. dla Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) i ponad 100 instytucji rządowych na całym świecie, by mogły prowadzić 
kampanie informacyjne pomagające w ograniczeniu pandemii. Dzięki dotychczas przekazanym 
grantom informacje o tym, jak zachować właściwe zasady higieny i wymogi sanitarne, dotarły 
już do ludzi w wielu krajach na świecie, także w Polsce. Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa 
korzystające z reklam Google otrzymają od nas łącznie 340 mln dol. na wsparcie działań 
reklamowych i docieranie do klientów w tych trudnych warunkach. Dodatkowe środki do 
wykorzystania pojawią się na kontach reklamowych wszystkich MŚP, w tym polskich, które 
w ciągu ostatniego roku używały naszych platform reklamowych. Instytucje badawcze 
i naukowcy, którzy pracują nad szczepionkami lub lekami na koronawirusa, otrzymają dostęp do 
infrastruktury obliczeniowej Google Cloud i będą mogli skorzystać z grantu o wartości 20 mln 
dol., aby pomóc im w analizie danych i przyspieszeniu badań.

Oglądamy więcej TV
Firma Nielsen podaje, że konieczność 
pozostania w domach z powodu epidemii 
koronawirusa sprawia, że częściej i dłużej 
oglądamy telewizję. Średni dobowy czas 
oglądania TV przekroczył  
6 godz. w ostatnich tygodniach. Wzrosty 
oglądalności odnotowały m.in. kanały 
informacyjne (+76%), programy informacyjne 
(+22%) oraz kanały dziecięce (+17%). Według 
analizy Nielsena przed ekranem zasiadły 
wszystkie pokolenia, a intensywność działań 
reklamowych nie zmniejsza się. Według 
tej firmy, która dzięki panelowi handlu 
monitoruje także sprzedaż detaliczną, w 12. 
tygodniu br. (16-22 marca br.) spadła wartość 
zakupów. Zostajemy w domu i korzystamy ze 
zrobionych wcześniej zapasów. Spadek jest 
widoczny zarówno względem poprzedniego 
tygodnia, jak i sytuacji sprzed roku i wyniósł 
on odpowiednio -38,6% oraz -7,5% wartości 

sprzedaży. Wartość sprzedaży produktów 
spożywczych spadła o 4,5%, produktów 
kosmetyczno-chemicznych – o 11,6%, 
świeżej żywności – o 3,7%. W największym 
stopniu spadła wartość sprzedaży artykułów 
przemysłowych – o 21,6%.

Reżyserzy do nadawców 
telewizyjnych
„Gildia Reżyserów Polskich apeluje 
pilnie do Nadawców narodowych 
i prywatnych, aby w tym wyjątkowym 
okresie emitowali priorytetowo polskie 
filmy (fabularne, dokumentalne, 
krótkometrażowe, animowane, 
eksperymentalne) oraz autorskie 
programy telewizyjne (teatr telewizji, 
seriale). Celem naszego apelu jest 
wsparcie polskiej kultury oraz 
ludzi z nią związanych, którzy 
zostali postawieni bez źródeł 
dochodów na nieokreślony czas.
Emisje polskich produkcji w telewizji 
pozwolą wszystkim żyjącym twórcom 
na otrzymanie tantiem w najbliższych 
miesiącach. Jest to rozwiązanie 
szybkie i łatwe w realizacji, gdyż 
Nadawcy są w posiadaniu praw 
do ogromnego katalogu tytułów 
żyjących twórców. Dodatkowo takie 
wsparcie jest doskonałą okazją 
na promowanie polskiej kultury 
w polskiej telewizji oraz spełnienia 
misji edukacyjnej, tak ważnej dla 
polskiej publiczności w okresie 
narodowej kwarantanny”.
Pod listem podpisali się zarząd, 
członkowie zarządu i sekretarze 
Gildii Reżyserów Polskich: Agnieszka 
Holland, Andrzej Jakimowski, Joanna 
Kros-Krauze, Łukasz Rotunda, Andrzej 
Saramonowicz, Leszek Dawid, 
Sławomir Fabicki, Borys Lankosz, 
Paweł Maślona i Janusz Zaorski.
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MEDIA

WIERZYMY 
W TEN BIZNES

Na rynku powstała firma 
Space Cat Industries, która ma 
specjalizować się  
w działaniach reklamowych 
na TikToku. O jej planach 
rozmawiamy z jej CEO 
– Maciejem Skrzypczakiem.

„MMP”: Startujecie w trudnym czasie.  
MACIEJ SKRZYPCZAK: Oczywiście nie jest 
łatwo, ale dzisiaj nie jest łatwo nikomu. Nasza 
oferta opiera się obecnie na marketingu na 
TikToku i jeszcze na początku roku najbar-
dziej zainteresowane działaniami na platfor-
mie były biznesy, które gromadzą młodych 
ludzi: parki rozrywki, programy telewizyjne  
z widownią w studiu, centra handlowe. 
Dzisiaj te miejsca są zamknięte, zamówione 
kampanie przełożone i trudno powiedzieć, 
jak długo to potrwa. Z drugiej strony stoi-
my przed szansą – aktywnie działające marki  
z sektorów takich jak FMCG, banki czy tele-
komunikacja chcą być teraz tam, gdzie kon-
centruje się uwaga ludzi. TikTok jest takim 
miejscem – dla pokolenia Z jest mainstre-
amowym medium, średnio użytkownik spę-
dza na nim prawie godzinę dziennie.   
Biznes dzisiaj musi uczyć się szybciej niż kie-
dykolwiek wcześniej i aby przetrwać, musi 
reagować natychmiast. Dla marek, które chcą 
być blisko ludzi w tym trudnym czasie, oraz 
dla tych, które prowadzą sprzedaż poprzez 
sklepy stacjonarne czy za pomocą platform 
e-commerce TikTok musi być dzisiaj ważną 
platformą i zyska kosztem eventów czy out-
dooru. Do tego kampanie na platformie,  
oparte na adsach i influencer marketingu, 
można przeprowadzić szybko i elastycznie, 
bez długotrwałego etapu planowania i pro-
dukcji, a wszystkie działania można zrealizo-
wać bez wychodzenia z domu. 
Jako firma nie mamy wątpliwości, że musimy 
działać. Pracując zdalnie, człowiek zostaje 
sam na sam z ogromem złych wiadomości, 
łatwo podupaść na duchu, ale nie wolno się 
poddawać. Polska ekonomia potrzebuje nas 

Rozmawiał Maciej Florek

dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Marki, do-
cierając do młodych ludzi, nadal mogą sprze-
dawać, a do tego pełnić ważną funkcję w dzi-
siejszej rzeczywistości – zapewniać rozrywkę, 
edukować, promować właściwe zachowania. 
To wszystko zwróci się, gdy epidemia się 
skończy.   
Kiedy był boom na Facebooka, zakładałeś 
agencję social media. Teraz idzie fala 
TikToka, ale czy to nie jest już spóźniony 
krok na nowy biznes? 
Jestem pewien, że jesteśmy w bardzo dobrym 
momencie na start biznesu. TikTok przypo-
mina mi dzisiaj miejsce, gdzie Facebook był  
w latach 2010-2012. Tylko wszystko dzieje 
się znacznie szybciej. Użytkownicy szturmu-
ją platformę. TikTok jest niezwykle chłonny, 
przyjmuje bardzo zróżnicowane treści. Po-

jawiła się nowa fala polskich influencerów, 
talentów z milionami subskrypcji. Jedno-
cześnie mówimy o zupełnie innym medium, 
które ma swoją unikatową specyfikę i nie jest 
wcale takie oczywiste do rozgryzienia. Pierw-
sze odważne marki wchodzą na platformę  
i osiągają niesamowite rezultaty. Pepsi akcją 
w Indiach wygenerowało 55 mld wyświetleń 
(sic!), Samsung globalną kampanią poświę-
coną premierze nowego telefonu – 18 mld. 
W Chinach TikTok jest jednym z głównych 
kanałów generujących leady dla e-commerce. 
Możliwości są ogromne, marketerzy wy-
kazują coraz śmielsze zainteresowanie, ale 
trzeba dobrze rozumieć platformę, by osiąg-
nąć sukces – współpraca z dużymi markami  
w tym zakresie to właśnie rola, w jakiej siebie 
widzimy.   
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Doprowadziłeś agencję Lubię To do 
niesamowitego sukcesu. Przewidujesz 
podobny plan rozwoju? 
Już dwa razy udało mi się zbudować biznes 
na przełomowym trendzie. Po raz pierwszy 
był to marketing na Facebooku i agencja 
Lubię To. Kolejny raz udało się to dzięki  
gamingowi i fenomenowi gry „Fortnite” 
– tak powstał Gameset. Mogę z dużą dozą 
pewności powiedzieć, że wiem, jak zbudo-
wać biznes oparty na nowych obszarach 
komunikacji marketingowej i jakie kroki na-
leży wykonać. Przed założeniem Space Cata 
prawie dwa lata podróżowałem po świecie, 
miałem dużo czasu na myślenie i wiem, że 
prowadzenie firmy, której działalność pole-
ga na szybkim okiełznaniu nowych trendów  
i wprowadzaniu marek w nowe obszary ko-
munikacji, jest czymś, co umiem, lubię i chcę 
robić w życiu – mam dużo dobrej 
energii i motywacji. 
Czy pokolenie Z jest łatwym 
odbiorcą treści reklamowych? 
Co ich charakteryzuje? 
Absolutny focus na digital i „al-
ways on”, bycie stale na bieżąco  
z trendami poprzez stałe połączenie  
z grupą znajomych, ale również  
z ulubionymi influencerami oraz 
tworzonym przez nich konten-
tem. Dodatkowo widzimy bardzo 
dużą rolę przypisywaną przedsię-
biorczości i niezależności finanso-
wej. Obserwujemy również więk-
szą świadomość środowiskową. 
Reklama w internecie jest dla zetki zupełnie 
naturalna. Dopóki marka dostarcza dobrej 
jakości kontent, a szczególnie jeśli wspiera 
ulubionych twórców,  pokolenie Z nie ma  
z nią żadnego problemu. TikTok w tej grupie 
to mainstreamowe medium, a short wideo 
jest wiodącą formą komunikacji.   
Do kogo kierujecie swoje usługi? Liczycie 
na bezpośrednią współpracę z markami 
czy raczej będziecie starać się o nowy 
biznesu takich firm jak domy mediowe? 
Wąska specjalizacja jest naszym dużym atu-
tem i z tego względu pracujemy z każdym 
zainteresowanym. Duże agencje i domy me-
diowe szczególnie cenią nasze rozeznanie 
w influencerach na TikToku, dostęp do ta-
lentów, dobre ceny i gwarancje rezultatów. 
Marki szukają przewodników po platformie, 
firm, które mają doskonałą znajomość tren-
dów i możliwości platformy, oraz takich, któ-
re potrafią mówić językiem biznesu, a przez 
to pomagać TikToka zrozumieć i wykorzy-

stać. My tacy właśnie jesteśmy. 
Nie boicie się konkurencji ze strony takich 
konglomeratów jak sieci partnerskie? 
Zaryzykowałbym tezę, że rozwój każdej no-
wej platformy powoduje szansę dla influen-
cerów, ale także dla nowych, sprofilowanych 
firm. Lubię To urosło dzięki popularnośćci  
i wyspecjalizowaniu się w komunikacji na Fa-
cebooku. IndaHash na Instagramie. LifeTu-

be i TalentMedia na YouTube. Popularność 
TikToka jest szansą dla Space Cat Industries. 
Małe firmy osiągają sukces, bo są zwinniejsze, 
szybsze i często bardziej zdeterminowane. 
Dzisiaj o TikToku mówi cała branża social 
media, ale niewiele firm zadało sobie trud, by 
głęboko wejść w specyfikę platformy, dotrzeć 
do talentów i poprowadzić kampanię. Mają 
inne priorytety i core business w innym miej-
scu – co jest zrozumiałe.   
Poza tym powiedzmy sobie wprost – dzi-
siaj 62% rynku influencer marketingu jest 
w rękach grupy LTTM. To przede wszyst-
kim ogromy sukces wielu moich dobrych 
koleżanek i kolegów, jednak zwyczajnie 
trudno będzie im utrzymać wzrosty, mając 
tak ogromną dominację na rynku. Widzimy  
w tym swoją szansę. 
Jakie możliwości reklamowe daje sam  
w sobie TikTok? Czy są one inwazyjne? 
Na TIkToku jest dzisiaj jeszcze niewiele 
reklamy, ale na pewno szybko się to zmie-
ni. Obecnie komunikacja na tej platformie 
opiera się przede wszystkim na influencer 
marketingu. Mamy prawie 40 polskich 
twórców z ponad milionem followersów 
i setki mniejszych, ale z ogromnym poten-
cjałem. Często są to zupełnie nowe gwiazdy, 

których kariera dopiero się zaczyna, ale któ-
re chcą i potrafią profesjonalnie współpra-
cować z markami. Do tego TikTok oferuje 
reklamy, na przykład w formie krótkiego 
wideo wyświetlającego się pomiędzy prze-
glądanymi filmami. Inwazyjność zależy tutaj 
wyłącznie od jakości wyświetlanych treści. 
Spodziewamy się, że dalszy rozwój tego me-
dium będzie wyglądał podobnie jak w przy-
padku Facebooka czy Instagrama. Pojawią 
się self service ads, TikTok pixel, precyzyjne 
targetowanie i rozbudowane możliwości 
mierzenia ROI.
Które sektory mogą szukać tam wsparcia 
sprzedaży? A może mówimy głównie  
o działaniach wizerunkowych? 
Dzisiaj mówimy głównie o działaniach 
zasięgowych, wizerunkowych i angażują-
cych. Ale za rogiem czekają przetestowane 

w Chinach rozwiązania, które będą 
niezwykle atrakcyjne dla branży 
e-commerce. Sektory, które wyka-
zują największe zainteresowanie, 
to m.in. FMCG, telco i fashion, ale 
także wydawcy treści w innych me-
diach, czyli na przykład telewizja, 
która rozszerza popularność swoich 
gwiazd i programów poprzez silną 
obecność w medium kierowanym do 
młodej grupy docelowej.   
Czyli e-commerce jest idealnym 
segmentem, który przebojem 
wejdzie w ten kanał? 
Zdecydowanie tak. Naszym zdaniem 
TikTok już wkrótce będzie wiodącą 

platformą dla e-commerce, a short wideo sta-
nie się główną formą komunikacji w tym ob-
szarze. Instagram czy Pinterest również za-
mienią się w marketplaces z warstwą 
rozrywkowo-komunikacyjną. Znikną lajki 
i   głównym KPI będzie sprzedaż. TikTok 
będzie liderem tej zmiany. Jesteśmy tego pew-
ni. Na bieżąco monitorujemy, co dzieje się 
w   Chinach, na platformie Douyin, czyli 
chińskiej wersji TikToka, której właścicielem 
jest również Bytedance. Tam sprzedaż odby-
wa się z poziomu platformy. Za pomocą kilku 
kliknięć możemy przejść od przeglądania tre-
ści do zakupu. Aktywne są marki, ale rów-
nież influencerzy, którzy często oferują włas-
ne produkty. Zmiany w zachowaniach 
konsumentów spowodowane fizycznym dy-
stansowaniem się w związku z epidemią 
mogą jeszcze bardziej przyspieszyć wzrost 
znaczenia e-commerce i spowodować rozwój 
tej gałęzi gospodarki. Będziemy częścią tej 
zmiany. 

Już dwa razy udało mi się zbudować 
biznes na przełomowym trendzie. 
Po raz pierwszy był to marketing na 
Facebooku i agencja Lubię To. Kolejny 
raz udało się to dzięki gamingowi 
i fenomenowi gry „Fortnite"



Doskonale pamiętam, jak w 2007 r. na ekranach pojawiła się seria „Mad 
Men”, z której pochłaniałem historyczne fragmenty początków rekla-
my. W szkole możesz nauczyć się wielu rzeczy, ale gdy zrozumiesz, nie 

tyle, co to jest, ale raczej dlaczego i w jaki sposób powstało działanie określa-
ne mianem BTL (ang. bellow the line), wtedy dopiero możesz umieścić coś 
w kontekście. Od lat sześćdziesiątych XX w. powstało wiele innych buzz 
words, które również my, Czesi, zaadaptowaliśmy do naszego codziennego 
języka. Zarówno pod względem zwrotów stosowanych w branży, jak i „języ-
ka reklamy", który narodził się podczas ostatniej dekady przed nadejściem 
nowego tysiąclecia. Przykładem może być książka autorstwa Martina Jaroše 
„Černý Petr: Jak udělat kariéru” (pol. „Czarny Piotruś: Jak zrobić karierę”). 
Tylko że „cięcie budżetów" i podobny bełkot to już relikt. Co ważniejsze, 
każdy profesjonalista powinien się rozwijać. Szukamy więc dalej. Obecnie 
na fali jest majstersztyk, którym nie gardzi nawet wytrawny korporacyjny 
menedżer. Chodzi o OMNICHANNEL. Pytanie brzmi, czy przypadkiem 
nie mylimy się co do znaczenia tego słowa.
Prawda jest taka, że wraz z pojawieniem się powszechnego internetu wiele 
rzeczy uległo zmianie. Właśnie internet i technologia leżały u podstaw tego, 
co obecnie nazywamy omnichannel (sprzedaż wielokanałowa). Po dodaniu 
telefonów komórkowych i portali społecznościowych powstały co najmniej 
dwa dodatkowe kanały, które są w stanie zaoferować klientom inny sposób 
zakupu niż osobista wizyta w sklepie. Możemy uczyć się z historii. Po wy-
nalezieniu druku powstały logicznie inne formy mediów drukowanych. Tak 
więc „klient" mógł wybrać, jaką historię i w jakiej formie chce otrzymać. Autor 
mógł sprzedawać swoje idee, już nie tylko opowiadając w karczmie lub na 
wiejskim placu (fizyczny sklep), ale także w formie książek lub wydając frag-
menty w czasopismach i tym samym spokojnie (stopniowo, jak na przykład 
media społecznościowe) przekazywać swoje historie i swoje przesłanie dalej.
Moim zdaniem problem, który widzę obecnie w rozumieniu słowa omni-
channel, polega na tym, że od wynalezienia druku staramy się go stosować 
zupełnie wszędzie. Innymi słowy, chociaż omnichannel powstał w epoce 
społeczeństwa informacyjnego i jego pierwsze formy związane są z rozwo-
jem technologii, technologia jako taka nie jest jego głównym nośnikiem. 
To tak, jakbyśmy chcieli zastąpić ową karczmę lub opowiadanie na wiej-
skim placu, używając druku. Technologia to tylko kolejna forma komuni-
kacji, a nie Święty Graal wszystkiego.
Omnichannel to trzeci etap rozwoju. Po singlechannel (np. fizyczny sklep) 
powstał multichannel (czyli sklep samoobsługowy otworzył serwis inter-
netowy). Omnichannel zajmuje się, zamiast zarządzania wieloma pojedyn-
czymi kanałami, integracją informacji i  usług we wszystkich dostępnych 
kanałach, gdzie najważniejszą korzyścią jest prostota. Jest to oparte na ba-
daniu przeprowadzonym przez Shen, Li, Sun, & Wang z 2018 r. Podczas 
gdy singlechannel wspiera przyrost administracji, ponieważ każdy pojedyn-
czy kanał zarządzany jest oddzielnie, omnichannel skupia się na synergii  

i integracji dostępnych kanałów w celu usprawnienia interakcji z klien-
tem oraz wzmożenia poczucia kontroli po stronie klienta. Potwierdza to 
wynik badania Li z tego samego roku. Badanie Accenture z 2017 r. nato-
miast pokazuje, że omnichannel nie jest tylko nowoczesnym i często uży-
wanym słowem w korporacjach, ale że takie podejście może rzeczywiście 
zwiększyć lojalność klientów, zysk, a jednocześnie także zwinność firm, 
by reagowały one bardziej elastycznie na codzienne wymagania rynku.  
Z kolei badanie Aberdeen Group z 2012 r. daje inną interpretację i tu po-
woli dochodzimy do sedna sprawy. Badanie Aberdeen Group mówi: omni-
channel jest zdefiniowany jako „zestaw zintegrowanych procedur i decyzji 
podejmowanych poza firmą, które pomagają ujednolicić proces decyzyjny 
pod kątem sprzedaży, reklamacji i wymiany towarów, niezależnie od wyko-
rzystywanego kanału dystrybucji".
Czy więc prawdziwy omnichannel to tylko garść technologii, które możemy 
wzajemnie połączyć? Czy rozwiązanie nie jest dużo głębsze i szersze, czy nie 
powinno się ono tak naprawdę zaczynać wewnątrz każdej organizacji? Chociaż 
staramy się łączyć instrumenty, uprawnienia decyzyjne pojedynczych dzia-
łów pozostają autonomiczne. Wiemy, ile towaru mamy w sklepie fizycznym, 
jak również online, ale każdy z nas ma inne cele i KPI. Jednocześnie nie ma 
zwyczaju, by rozmawiać o takich celach i już w ogóle się nimi dzielić. Może 
więc powinniśmy zacząć od siebie i nie używać wspomagacza, który może 
wygląda atrakcyjnie, wszyscy o nim mówią i jest właściwie najłatwiejszy, bo 
wystarczy kupić najnowsze technologie (o których właściwie niewiele wiemy, 
więc nie potrafimy z nich prawidłowo korzystać ani ich zmierzyć), ale zamiast 
tego spróbować zmienić paradygmat zarządzania współczesnymi korporacja-
mi? Badanie Hoogveld & Koster takie założenie wspiera − większość firm 
obecnie korzystających z omnichannel (sprzedaży wielokanałowej) nie jest 
w stanie skutecznie obsługiwać swoich klientów właśnie z powodu obecnego 
wewnętrznego podejścia, które do takich celów nie jest już skuteczne.
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wydaje mi się, że wciąż nie zrozumie-
liśmy podstaw. To tak jakby w poradni małżeńskiej, gdzie partnerom między 
którymi kuleje komunikacja, jako antidotum proponowałoby się telefon.

CZY NAPRAWDĘ WIEMY,  
CZYM JEST OMNICHANNEL?

Autor tekstu:
PETR ŠIMEK, CEO Wellen Retail Experience
Wellen Retail Experience jest międzynarodową agencją ko-
munikacji w sektorze retail z oddziałami w Pradze, Toron-
to i Warszawie. Pomaga zwiększać skuteczność sprzedaży 

klientom na całym świecie. Wellen opracowuje kompleksowe rozwiązania 
wewnątrzsklepowe, których celem jest, aby za pomocą dowolnego kanału 
sprzedaży wzmocnić pozytywne wrażenie klienta w odniesieniu do danej 
marki. Wellen oferuje kompleksowe usługi, począwszy od zaprojektowania 
strategii i środowiska sprzedaży poprzez kreatywne i cyfrowe rozwiązania, 
a kończąc na własnej produkcji i końcowej instalacji u klienta.Ad
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CELEBRYCI 
ODKRYWAJĄ YOUTUBE 

- Nie zdawałem sobie sprawy,  
że zasięg aktywności na YouTube 
jest w Polsce tak duży i dotyczy 
wszystkich pokoleń – mówi  
Tomasz Raczek, dziennikarz, publicysta 
i krytyk filmowy, który niedawno 
uruchomił na YT kanał „Wideorecenzja”.

Magdalena Soroczyńska

W CIĄGU OSTATNICH MIESIĘCY OBSERWU-
JEMY PRAWDZIWY WYSYP KANAŁÓW NA 
YOUTUBE URUCHOMIANYCH PRZEZ POL-
SKICH CELEBRYTÓW I DZIENNIKARZY. Są 
wśród nich m.in. kanał Magdy Gessler, „To-
warzyszka panienka” Moniki Jaruzelskiej czy 
„EkoBosacka", prowadzony przez Katarzynę 
Bosacką, znaną z TVN twórczynię progra-
mów poświęconych zdrowemu odżywianiu. 
W ostatnich miesiącach na YouTube zadebiu-
towali również publicysta i dziennikarz Tomasz 
Raczek z „Wideorecenzją”, Tomasz Sekielski 
oraz „Superniania”, czyli Dorota Zawadzka.
– Trend przechodzenia dziennikarzy czy cele-
brytów ze świata telewizji do internetu nie jest 
nowy. Obserwowaliśmy już transfery Szymo-
na Majewskiego, Tomasza Kammela czy Ma-
cieja Orłosia. Ożywienie na YouTube wśród 
polskich celebrytów zaczęło się od Cezarego 
Pazury, który uruchomił swój kanał w 2015 
r. (na koniec kwietnia br. miał 680 tys. sub-
skrypcji). Success story Czarka Pazury przeko-
nuje kolejne osoby do utworzenia kanału na 
YouTube i dystrybucji własnych treści – mówi 
Krystian Botko, prezes grupy LTTM (Life-
Tube, TalentMedia, HubYT, Mellon Media) 
należącej do MediaCap, jednej z największych 
sieci partnerskich YouTube w Polsce.
– Myślę, że nie ma jakiegoś konkretnego po-
wodu, dla którego dzieje się to dopiero teraz. 
Ten trend może się jeszcze zwiększać. Oczywi-
ste jest, dlaczego do takiej sytuacji nie doszło  
dwa lata temu. Osoby ze starych mediów nie 
czuły wtedy jeszcze aż tak dużej presji zwią-
zanej ze świadomą obecnością w internecie. 
Być może niektóre z tych osób sądziły, że to 
wyłącznie chwilowa moda, po której sytuacja 
wróci do normy i wciąż liczyć się będą przede 

wszystkim media tradycyjne. Nic jednak na to 
nie wskazuje, a zmiana w mediach będzie tylko 
przybierała na dynamice. Zmiany zawsze wy-
magają zewnętrznej motywacji, szczególnie gdy 
jest się w komfortowej sytuacji przez długi czas 
– mówi Rafał Masny, współzałożyciel Abstra-
chuje.tv oraz członek zarządu Abstra, najwięk-
szego producenta treści na YouTube w Polsce.

ARGUMENTY ZA
Celebryta decydujący się na otwarcie kana-
łu ze swoim kontentem na YouTube może 
zyskać kilka konkretnych wartości. Przede 
wszystkim szeroką widownię, którą coraz sła-
biej gwarantują stacje telewizyjne, dławione 
spadkami widowni i oglądalności, szczególnie 
w grupach wiekowych 16-35 lat.
Kuszą też zarobki. – Budżety na kampanie 
na YouTube są wciąż mniejsze niż w telewi-
zji, obserwujemy jednak w tym zakresie duży 
potencjał wzrostu. Połączenie przychodów 
z emisji reklam na platformie (AdSense) ze 
współpracą z markami potrafi być bardzo lu-
kratywne. Niech potwierdzeniem będzie to, 
że tylko w 2019 r. wypłaciliśmy youtuberom 
z grupy LTTM łącznie 41 mln zł – mówi Kry-
stian Botko.
Twórcy z YouTube cenią sobie niezależność.  
– Telewizja z roku na rok będzie potrzebowała 

coraz mniej osób do obsługi. Naturalne wyda-
je się, że doświadczeni dziennikarze, publicy-
ści, twórcy programów będą szukać swojego 
miejsca poza tradycyjną TV, tym bardziej jeśli 
ktoś przez całe życie zawodowe był związany 
z mediami, lubi i umie to robić – mówi Paweł 
Kapuściński, partner w firmie Video Brothers, 
będącej jednym z największych w Polsce pro-
ducentów i dystrybutorów internetowych 
formatów.

JAK ONI TO ROBIĄ
Jak zatem radzą sobie debiutanci na YT? Mo-
nika Jaruzelska, której program zadebiutował 
na YouTube w listopadzie ub.r., nawiązała 
współpracę z „Super Expressem” (Grupa 
ZPR Media). Swoje cotygodniowe wywiady 
umieszcza na kanale „Towarzyszka panien-
ka”, którego nazwa odnosi się do jednej z jej 
książek opisującej historię rodziny, ale rów-
nież na łamach gazety, w postaci drukowanej. 
Program nagrywany jest w domu Jaruzelskiej, 
a gospodyni towarzyszy pies Lolek. Goście Ja-
ruzelskiej to zarówno politycy, aktorzy, dzien-
nikarze, jak i wybitni specjaliści w swoich 
dziedzinach. Gospodyni programu ma już za 
sobą debiut na YT. Kilka lat wcześniej prowa-
dziła program „Bez maski”. W ciągu czterech 
miesięcy kanał „Towarzyszka panienka” zyskał 
ponad 50 tys. subskrypcji, a najlepsze odcin-
ki – z udziałem Grzegorza Brauna i Janusza 
Korwin-Mikkego doczekały się odpowiednio 
589 tys. i 562 tys. wyświetleń (dane z końca 
kwietnia br.).
Pod koniec sierpnia ub.r. swój kanał „EkoBo-
sacka”, poświęcony ekologicznemu podejściu 
do życia, uruchomiła Katarzyna Bosacka, 
dziennikarka TVN. Techniczną stroną pro-



25M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K Am m p o n l i n e . p l

MEDIA

gramu „EkoBosacka” zajęła się firma Video Brothers, obsłu-
gująca również kanały Tomasza Sekielskiego, Macieja Orłosia 
i Tomasza Raczka. Finansowego wsparcia udzieliły Bosackiej 
firmy Organic Farma Zdrowia i Laboratorium Naturella, 
z którymi gospodyni programu podpisała trzyletni kontrakt 
reklamowy. Po pół roku kanał „EkoBosacka” ma blisko 50 tys. 
subskrypcji i należy do tzw. kanałów premium, gromadzących 
stałą, dobrze sytuowaną widownię. 
Znany publicysta, dziennikarz i krytyk filmowy Tomasz Ra-
czek po ośmiu miesiącach aktywności miał na YT 55 tys. 
subskrybentów (koniec kwietnia br.), którzy odtwarzają ma-
teriały w każdym miesiącu ok. 1,2 mln razy. Widzowie jego 
wideorecenzji składającej się z omówienia filmów i części pre-
mium, w której opowiada o osobistych tropach interpreta-
cyjnych, pochodzą ze wszystkich dorosłych grup wiekowych. 
Tomasz Raczek realizuje filmy sam, we własnym gabinecie, 
przy własnym biurku, bez make-upu, montażu i dodatkowe-
go oświetlenia.

ILE ZARABIAJĄ?
Na jakie zarobki mogą liczyć celebryci, tworzący na platfor-
mie YouTube? Dziś zarabiają przede wszystkim na reklamach 
AdSense. – Polska nie jest niestety najlepszym rynkiem pod 
względem zarobków bezpośrednio z reklam na YouTube. 
Wiele zależy tu od typu tworzonych treści, jednak przyjmuje 
się, że jest to trochę ponad tysiąc złotych za milion wyświet-
leń. Nie ma jakiejś konkretnej części, która może trafić do osób 
40+. Zarobią dokładnie tyle, ile uda im się wygenerować wy-
świetleń. Dlatego tak istotne w kontekście zarobków na You-
Tube są współprace komercyjne, dzięki którym można zarobić 
znacznie większe sumy – mówi twórca Abstrachuje.tv.
– Stawki za wyświetlenie reklam na YouTube wahają się od 
30 do 60 zł za tysiąc efektywnych wyświetleń reklamy (niepo-
miniętej). 45% tej kwoty pozostaje w Google, a 55% trafia do 
twórcy. Średnio polski twórca otrzymuje z samych reklam, ser-
wowanych przez algorytm YouTube od 1 do 8 tys. zł za milion 
wyświetleń jego filmu – mówi Krystian Botko. Najważniejszy 
z punktu widzenia reklamodawców jest wskaźnik watch time, 
czyli czas, jaki widz spędza na oglądaniu filmu na kanale YT, 
stąd preferowane przez YT są filmy powyżej 10 minut. Można 
w nich wstawić mid-rolle – reklamy, które będą uruchamia-
ne w trakcie filmu. Jeśli wideo jest krótsze, reklamy pojawią 
się tylko na początku (pre-rolle, w tym reklamy wizualne i re-
klamy na dolnym pasku video) i na końcu filmu. Subskrypcje 
kanałów, według priorytetów YT, nie mają dużego znaczenia. 
Mają raczej wartość prestiżową. Miło jest otrzymać srebrnego 
„batona” za 100 tys. subskrypcji, ale nie przekłada się to na 
zarobki.
Poza płatnymi reklamami twórcy mogą otrzymywać wpłaty 
od patronów, czyli osób, które w podzięce za publikowane ma-
teriały regularnie wspierają youtubera (takie osoby muszą się 
wcześniej zarejestrować na platformie Patronite lub Patreon).
Polskim youtuberom daleko jednak do światowych gwiazd.
Jedną z youtuberek, która w sieci stworzyła najwcześniej praw-
dziwe imperium, jest amerykańska gwiazda mediów Oprah 
Winfrey. Jej kanał OWN (Oprah Winfrey Network), otwarty 
w 2006 r., miał na koniec kwietnia br. 4 mln subskrypcji. Stał 
się nie tylko wizytówką gwiazdy, ale przede wszystkim miej-
scem do nagłaśniania ważnych społecznie tematów, wietnie na 
YouTube radzą sobie również amerykański aktor, raper, pro-
ducent Will Smith, szkocki kucharz i gospodarz programów 
TV Gordon Ramsay czy amerykański aktor Jack Black. Polscy 
celebryci idą w ich ślady. 

RADIO  
W CZASIE PANDEMII

KONSUMPCJA RADIA W POLSCE W PIERWSZYM 
MIESIĄCU PANDEMII ODZWIERCIEDLAŁA WZORCE 

ZAOBSERWOWANE W INNYCH KRAJACH, BEZ WZGLĘDU 
NA METODĘ BADANIA – WYNIKA Z ANALIZ KBR. 

Z analizy najnowszej – udostępnionej w kwietniu – fali badania Radio 
Track (Kantar, fala styczeń-marzec 2020, N: 21031, wszyscy w wieku 
15-75 lat) wynika, że zasięg dzienny radia w Polsce wynosi 70,6%. 
Oznacza to, że radia codziennie w tym okresie słuchało ponad 21 
mln Polaków.  W porównaniu z poprzednimi okresami czas słuchania 
radia w domu pozostaje na stabilnym poziomie. W tym samym czasie 
obserwuje się spadek liczby osób słuchających radia w samochodzie 
oraz w pracy, co jest konsekwencją narodowej kwarantanny wprowa-
dzonej w marcu i pozostawania radiosłuchaczy w domach.
Polska jest w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej krajem z naj-
wyższym odsetkiem (27%) deklarujących częstsze słuchanie radia pod 
wpływem obecnej sytuacji epidemiologicznej. Deklarowany wzrost słu-
chania radia w związku z COVID-19 kształtuje się w Polsce na identycz-
nym poziomie jak dla oglądania kategorii „TV on demand/streaming”, tj. 
27% (źródło: Kantar, COVID-19 Monitor, Wave 1 results for Poland and 
the key markets around the world, N=500 14-19.03.2020).
Konsumpcja radia w Polsce w dobie epidemii odzwierciedla wzorce 
zaobserwowane w innych krajach, bez względu na metodę badania. 
Jak zauważa Komitet Badań Radiowych, badanie Radio Track pokazu-
je takie same trendy,jak badania słuchalności radia na innych rynkach.

RADIO W INNYCH KRAJACH
W Stanach Zjednoczonych 28% badanych deklaruje częstsze słucha-
nie radia w związku z pandemią, 26% twierdzi, że spędza więcej cza-
su na słuchaniu radia w domu, a 34% przyznało się, że słucha infor-
macji radiowych dotyczących epidemii w swoim regionie (marcowe 
badanie Nielsena i Ipsos Knowledge Panel National Study).
Z kolei w Niemczech radio jest trzecim najczęściej wskazywanym 
źródłem informacji o COVID, 44% śledzi newsy w stacjach radio-
wych, aby otrzymywać informacje o pandemii. 27% badanych Niem-
ców słucha radia częściej niż przed początkiem epidemii (dane: Ha-
vas Media Corona Monitor).
Ciekawą informację podają Francuzi. We Francji 50% badanych ufa 
informacjom o koronawirusie podawanym w radiu, dla telewizji ten 
„wskaźnik” wynosi 44% (źródło: COVID-19 – Coronavirus Pande-
mic Survey, Statista).
W Norwegii zasięg radia jest mniejszy niż przed pandemią, ale czas 
słuchania dłuższy. Tracą rozgłośnie o charakterze komercyjnym, zy-
skują stacje informacyjne. W Szwecji podobnie jak w Norwegii for-
maty komercyjne są ściślej powiązane z codziennymi dojazdami do 
pracy samochodem, co oznacza, że pandemia może okazać się moc-
niejszym ciosem dla szwedzkiego radia komercyjnego. Widać także 
wzrost zainteresowania serwisami informacyjnymi.
W Wielkiej Brytanii nadawcy informują o wzrostach słuchalności 
swoich stacji radiowych, zwłaszcza tych o zasięgu lokalnym. Ze 
względu na poszukiwanie bieżących informacji Brytyjczycy słuchają 
więcej radia internetowego niż aplikacji muzycznych.
Na Ukrainie w pierwszych tygodniach kwarantanny słuchanie radia 
ogólnie nieznacznie spadło, ale jednocześnie główne stacje zachowa-
ły swoje pozycje. 
Na razie nic nie wskazuje, by dane z kolejnego miesiaca pandemii 
osłabily pozycję radia – zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach. 

PARTNEREM RUBRYKI JEST 

0/100/100/0 85/50/0/0 0/0/0/100
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KRYZYS MOŻE 
BYĆ SZANSĄ

Podczas pandemii koronawirusa 
część e-biznesów myśli tylko 
o tym, jak przetrwać, inne mają 
problemy z kumulacją ruchu 
na stronach internetowych czy 
zamówień. Na sytuację muszą 
reagować wszyscy, zawsze 
pamiętając, że panika nie jest 
najlepszym doradcą.

Paweł Piasecki

W obliczu zagrożenia zakupy inter-
netowe stały się dla wielu Polaków 
najlepszym i najbezpieczniejszym 

rozwiązaniem. Już teraz widać, iż w wyniku 
pandemii jedni gracze e-commerce zyskują, 
a inni tracą, co zwłaszcza dla mniejszych pod-
miotów, niemających z czego dokładać do 
interesu, może zakończyć się wypadnięciem 
z rynku. Z badania przeprowadzonego na 
polskim rynku przez firmę Optimise w mar-
cu br. wynika, że branże, które odnotowują 
spadki, łączy jedno: ich działalność została 
bezpośrednio ograniczona przez środki po-
dejmowane przez państwo, przede wszyst-
kim restrykcje dotyczące przemieszczenia 
się i zamykanie lokali. Wśród klientów Op-
timise największe spadki ruchu na stronach 
internetowych (-99%) zanotowała branża 
fitness, na drugim miejscu znalazła się branża 
obuwnicza (-54%), a zaraz za nią firmy buk-
macherskie (liczba nowych rejestracji spadła 
o 52%). Ucierpiały też mocno usługi fotogra-
ficzne (-44%) oraz branża turystyczna (-21%). 
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W skali globalnej głośnym echem 
odbiła się wiadomość o zawieszeniu 
wszelkich działań marketingowych 
i 50% obniżeniu wynagrodzeń kadry 
kierowniczej przez Airbnb, potenta-
ta w dziedzinie wynajmu kwater wa-
kacyjnych. Ten drastyczny krok ma 
doprowadzić do oszczędności rzędu 
800 mln dol. w br. Wnioski nasuwają 
się same – ogromne spadki w sprze-
daży zmuszają podmioty z wyżej wy-
mienionych branż do myślenia o jed-
nym, czyli jak utrzymać biznes.
Po drugiej stronie na rynku stoją e-
-sklepy, których biznes przeżywa 
obecnie duże wzrosty. Do tej grupy zalicza-
ją się m.in. sklepy z branży FMCG, zdrowie 
i uroda, książki i multimedia czy akcesoria 
sportowe. Ruch w sklepach oferujących 
książki i multimedia zwiększył się w okresie 
badanym przez Optimise o 159%, a liczba po-
brań aplikacji supermarketów i firm z branży 
FMCG wzrosła o 62%. – Widać wyraźnie, że 
główny wpływ na zmiany wyników sprzeda-
żowych w tych branżach mają nie tyle działa-
nia podejmowane przez państwo, ile reakcje 

i zachowania konsumentów. Czas kwaran-
tanny przeznaczamy w głównej mierze na 
gromadzenie zapasów żywności i środków 
higieny oraz organizowanie rozrywki dla 
siebie i bliskich – podkreśla Ilona Wicherkie-
wicz, senior account manager w Optimise.
Podobne wnioski płyną z raportu „E-com-
merce w czasie kryzysu 2020” opartego na 
badaniu przeprowadzonym również w mar-
cu br. przez Mobile Institute na zlecenie 
Izby Gospodarki Elektronicznej. Internauci 

postanowili przygotować się na 
kryzysowy okres, który ich zda-
niem nie zakończy się szybko, do-
konując zwiększonych zakupów 
produktów spożywczych i higie-
nicznych. Gromadzenie zapasów 
na czas kwarantanny okazało się 
zdecydowanie bardziej popular-
ne wśród kupujących online niż 
klientów sklepów tradycyjnych: 
55% klientów e-sklepów zrobiło 
większe zakupy środków czysto-
ści, a 48% zadbało o zapasy żyw-
ności. Prawie połowa badanych 
(45%) zdecydowała się w związ-

ku z pandemią rzadziej dokonywać zakupów 
w sklepach tradycyjnych, aby zmniejszyć ry-
zyko zarażenia. 37% badanych uznało zakupy 
internetowe za bezpieczniejsze od zakupów 
w sklepach tradycyjnych. Wśród osób, które 
zrobiły zapasy online, odsetek badanych po-
dzielających tę opinię wyniósł 70%.
Nasuwa się pytanie, czy okresowe wzrosty 
mogą się przełożyć na długoterminowe tren-
dy. – Widzimy ogromne zainteresowanie ze 
strony nowych klientów, którzy wcześniej 

REKLAMA

Czas kwarantanny przeznaczamy 
w głównej mierze na gromadzenie 
zapasów żywności i środków higieny 
oraz organizowanie rozrywki  
dla siebie i bliskich
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nie robili zakupów spożywczych przez in-
ternet. To bardzo ważne z punktu widze-
nia rozwoju tej kategorii także w dłuższym 
okresie – mówi Jacek Palec, prezes zarządu 
supermarketu online Frisco.pl. – Z doświad-
czeń wiemy, że osoby, które spróbują zaku-
pów spożywczych online, chętnie korzystają 
z tej formy w przyszłości, szczególnie jeśli 
spotkają się z wysokim standardem usługi. 
Z tego powodu nie przyjmujemy zamówień, 
których nie jesteśmy w stanie obsłużyć, 
i z najwyższą starannością dbamy o jakość na-
szych dostaw – podkreśla Palec. 
Właśnie ten obszar bywa wąskim 
gardłem – na początku kwietnia 
najbliższa dostępna dostawa we 
Frisco.pl, z jakiej mógł skorzystać 
autor tego tekstu, przypadała na 
18 maja. Badani przez Mobile 
Institute wskazywali też, że czę-
sto nie mogą dokonać zakupów 
ze względu na braki produkto-
we – w szczególności dotyczy to 
e-zakupów spożywczych. 59% 
oceniało dostępność produktów 
spożywczych w e-sklepach źle 
lub bardzo źle. Można zakładać, 
że na niskie oceny wpłynął czas 
przeprowadzenia badania, czyli 
środek marca, gdy braki określo-
nych produktów były szczególnie 
dotkliwe.
Niezależnie od problemów z zaopatrzeniem 
sytuacja wymusiła zmianę zachowań kon-
sumenckich – zakupy w znacznym stopniu 
przeniosły się do internetu. I jest duże praw-
dopodobieństwo, że te nawyki zakupowe 
utrzymają się po okresie przymusowej izo-
lacji. – Wszystko zależy od tego, czy oferta 
i doświadczenie klientów będą pozytywne. 
Jeśli tak, zostaną oni w online na dłużej  
– uważa Maciej Kapuściński, traffic & web 
development director w Result Media, agen-
cji zajmującej się kampaniami reklamowymi 
dla sektora e-commerce. Rynek B2C rośnie 
właściwie w każdej kategorii, przy czym naj-
szybciej rosną produkty pierwszej potrze-
by, w tym żywność i środki dezynfekcyjne. 

Obserwujemy też wzrost zainteresowania 
kulturą i rozrywką. Widać to szczególnie na 
przykładzie korzystania z serwisów takich jak 
Netflix czy YouTube, które w obliczu prze-
ciążenia serwerów musiały obniżyć jakość 
transmisji.
Jakie jeszcze produkty/usługi mogłyby wy-
zyskać sytuację przymusowej społecznej 
izolacji? – Warto zwrócić uwagę na branże 
beauty czy fashion – mówi Kapuściński. Ze 
względów bezpieczeństwa klienci coraz chęt-
niej będą wybierać zakupy online, dotyczy 
to zwłaszcza produktów do pielęgnacji ciała 
czy domowego spa. Obserwujemy też wzrost 
zapotrzebowana na produkty i usługi do za-
rządzania projektami, wideokonferencji. To 
szansa dla tych, którzy przygotują ciekawą 
ofertę i przyjazny interfejs. Branża odzieżowa 

odnotowuje straty wynikające z braku sprze-
daży w galeriach handlowych, ale sytuację 
mogą poprawić wyprzedaże międzysezono-
we czy nowe kolekcje wiosna/lato. Pomoże 
to jednak tylko tym e-commerce, które za-
oferują najlepsze doświadczenie zakupowe: 
obsługę klienta online, zwroty czy wymia-
ny. Zdaniem Kapuścińskiego kategoria B2B 
będzie wymagała mocnego przemodelowa-
nia. Ograniczone możliwości angażowania 
w proces sprzedaży handlowców terenowych 
i zaburzone łańcuchy dostaw powodują, że 
firmy muszą uruchamiać w 100% cyfrowe na-
rzędzia oraz strategie komunikacji. Dlatego 
tak ważna będzie automatyzacja procesów, 
która długoterminowo pomoże w redukcji 
kosztów operacyjnych.
Wiele firm tnie teraz wydatki reklamowe 
i marketingowe – budżet marketingowy to 
ten element arkusza Excel, który w okresie 
spowolnienia sprzedaży jest pierwszy w ko-
lejce. Najprościej ograniczyć budżet mediów 
online’owych, szczególnie narzędzi samoob-
sługowych, gdzie nie ma kar umownych, któ-

re trzeba zapłacić. Oczywiście odbije się to 
w przyszłości na efektach sprzedażowych, bo 
większy koszt będzie trzeba ponieść na odbu-
dowanie swojej pozycji po okresie epidemii.
Warto zawsze pamiętać, że panika jest złym 
doradcą i spróbować spojrzeć szerzej. Z ba-
dań i analizy trendów wynika, że marki, które 
prowadzą aktywne działania online w czasie 
recesji, szybciej zyskują udział w rynku. Kon-
sumenci oczekują od marek obecności, ko-
munikacji, odpowiadania na ich potrzeby. To 

czas na budowanie wizerunku, prze-
myślenie swojej strategii online’owej 
i docieranie do jak najszerszej grupy 
potencjalnych klientów.
Ten czas to również moment na 
ocenę jakości prowadzonych kam-
panii online, w czym może pomóc 
wyspecjalizowana agencja i narzę-
dzia. Za pomocą Google Marketing 
Platform, najbardziej zaawanso-
wanego narzędzia marketingowe-
go dostępnego na rynku, można 
sprawdzić, czy prowadzone kam-
panie są skuteczne, które działania 
należy zmodyfikować, a w jakich 
warto wykorzystać najnowsze roz-
wiązania techniczne, jak np. auto-
matyczne strategie ustania stawek 
czy inteligentne kampanie pro-

duktowe. Po analizie trendów i zachowań 
użytkowników przychodzi czas na zapro-
ponowanie efektywnego podziału budżetu 
mediowego, aby marka była obecna tam, 
gdzie są jej klienci. Trzeba następnie zadbać 
o intrygujący kontent, pamiętać o perso-
nalizacji przekazu i wdrożeniu narzędzi 
wykorzystujących marketing automation. 
Nie ma uniwersalnego zestawu zaleceń, 
które pomogą wszystkim przedsiębiorcom. 
Wiadomo natomiast nie od dziś, że kry-
zys nie musi koniecznie oznaczać porażki  
– może okazać się szansą na odkrycie no-
wych ścieżek rozwoju.

Niezależnie od problemów  
z zaopatrzeniem sytuacja wymusiła 
zmianę zachowań konsumenckich 
– zakupy w znacznym stopniu 
przeniosły się do internetu. I jest 
duże prawdopodobieństwo, że te 
nawyki zakupowe utrzymają się 
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Więcej o obecności celebrytów na YouTube, 
oraz rozmowa z Tomaszem Raczkiem,  

w MMP Online.
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MUZYKA PRZEKAZUJE 
WARTOŚCI MARKI

„MMP”: Dlaczego marketerzy powinni 
sięgnąć po muzykę w swojej komunikacji?
MICHAŁ KRAJEWSKI: Najważniejsza jest chy-
ba jej ponadczasowość i uniwersalność. Muzy-
ka wykorzystywana w komunikacji marketin-
gowej będzie wywoływać podobne odczucia 
w wielu grupach docelowych.
Co ważne, te skojarzenia i emocje pojawiają 
się często na nieświadomym poziomie. Lu-
dzie z łatwością (i mimowolnie) zapamiętują 
motywy muzyczne. Idea krótkich podpisów 
dźwiękowych (dżingli) wzięła się między in-
nymi z tego, jak earworms wpadają w uszy 
i potrafią siedzieć w głowie całymi dniami. 
Usłyszane gdzieś, nawet po dłuższym czasie od 
razu wydają się znajome, a przez to bezpieczne 
i pozytywne.
Zaangażowanie marek w muzykę jest pozy-
tywnie oceniane przez ankietowanych. Jak 
wynika z badania Havas Media Group i Uni-
versal Music Polska, aż 93% osób w wieku 
18-24 lat uznaje za ciekawe angażowanie się 
marki w projekty muzyczne. W starszych gru-
pach wiekowych muzyczną aktywność marek 
pozytywnie ocenia 85% badanych.
MATEUSZ SZMIGIERO: Mamy to szczęś-
cie, że żyjemy w czasach ogromnej swobo-
dy konsumpcji i tworzenia muzyki. Dzięki 
zwiększonej dostępności urządzeń elektro-
nicznych, a także samemu uproszczeniu 
niektórych instrumentów muzycznych kon-
sumenci mogą być zapraszani do tworzenia, 

Różne są sposoby konsumpcji 
muzyki i środki dotarcia do 
odbiorców, ale w każdym 
pokoleniu wywołuje  
ona równie silne emocje. 
Marki mogą i powinny je 
wykorzystać. Muszą jednak 
robić to na podstawie spójnej 
strategii – mówią Michał 
Krajewski i Mateusz 
Szmigiero z agencji  
Cord Warsaw.

remiksowania lub współtworzenia dźwięków 
i muzyki marki.
Oglądam wiele reklam, w których muzyka 
jest traktowana na zasadzie „niech coś tam 
plumka w tle” albo „podłóżmy pod obrazek 
jakiś znany przebój”. Tymczasem szacuje 
się, że źle dobrana muzyka może o ponad 
80% obniżyć skuteczność przekazu.
M.K.: Muzyka może przenosić wartości marki. 
Nie zawsze hitowa piosenka odda długofalo-
wy charakter brandu, nawet jeśli na poziomie 
taktycznym wydaje się to najlepszym rozwią-
zaniem. Dopiero tworzenie własnej muzyki 
przez marki na bazie spójnie i konsekwentnie 
wdrażanych strategii muzycznych gwarantuje 
spójność komunikacji oraz identyfikacji.
M.SZ.: Różne audytoria to różne wyzwania 
i różne strategie, ale dociera do nich ten sam 
środek wyrazu – muzyka, która łączy poko-
lenia. Strategia audiobrandingowa jest przy-
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kładem takiego działania marki, w którym 
wykorzystanie jednej melodii zaaranżowanej 
dla różnych grup docelowych – dżingla lub 
muzycznego motywu przewodniego marki 
– utrwalać będzie ten sam podpis muzycz-
ny brandu. Konsumenci rosną i dojrzewają 
wraz z marką. Świadoma adaptacja środków 
muzycznego wyrazu oraz działań okołomu-
zycznych do nowych okoliczności pozwalają 
utrzymać relację zbudowaną na ponadczaso-
wych wartościach.
Gdybyśmy szukali słów kluczy dla tych 
działań, byłyby to zapewne inspiracja i re-
miks.
M.SZ.: Każde pokolenie ma swoich idoli i swo-
ich buntowników, a każda rewolucja ma swój 
soundtrack. Niezależnie od tego, czy zmiany 
zachodzą na drodze rewolucji czy ewolucji, 
pokolenia czerpią od siebie i inspirują się. Stale 
robimy remiksy dokonań poprzednich poko-
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leń, świadomie lub nieświadomie korzystamy 
z dziedzictwa.
Tak samo jak wraca moda z lat 80., którą 
możemy zobaczyć na ulicach miast, tak 
samo w słuchawkach powracają brzmienia 
z innych epok. Wracające trendy możemy 
zobaczyć też na ekranach. Na przykład 
„Stranger Things” mocno nawiązuje do 
„The Goonies” czy takich klasyków jak 
„E.T.” oraz „Stand By Me”.
M.K.: W dzisiejszych czasach na-
tychmiastowej konsumpcji pełno 
pomysłów, które gasną równie 
szybko, jak powstają. Rzadko zno-
szą próbę czasu. Stąd chętnie sięga-
my po idee, które powstały z ana-
logowego, dogłębnego przeżycia 
i przemyślenia. Musiały mieć dużą 
siłę wyrazu, by – zważywszy na 
ograniczone możliwości komuni-
kacyjne – dotrzeć do szerszej, a tym 
bardziej globalnej publiczności.
M.SZ.: Skoro remiks kultury, 
a kultura to emocje, to mamy także 
w dzisiejszej komunikacji remiks 
tych emocji. Niezależnie od tego, 
co marki mają do powiedzenia na 
temat swoich produktów, na przy-
szłych decyzjach konsumenckich 
silniej zaważą nasze przeżycia, wra-
żenia i później wspomnienia o nich. Ludzie 
prędzej zapomną, co im się powiedziało, niż 
to, jak się czuli. Dlatego tak ważna jest komu-
nikacja muzyką, emocjami i zmysłami. Tekst 
czytany przez lektora i warstwa wizualna nik-
ną bez podkładu dźwiękowego. W przekazie 
emocjonalnym marki możemy w 30 s zmieścić 
głęboki ładunek komunikacyjny.
Szczególnie silne emocje wiążą się 
z koncertami. To także ważne pole do 
zagospodarowania przez marki.
M.K.: Niezależnie od tego, jak zmieniał się 
sposób konsumpcji, sposób słuchania muzy-
ki (wspólnotowo lub jednostkowo), zawsze 
istniała potrzeba koncertów. Ten rodzaj 
doświadczania muzyki i odczuwania więzi 
z ludźmi łączy pokolenia. Koncerty to do-
świadczenie muzyki w formie najczystszej 
– widzimy artystę, słyszymy jego utwory, 
a jednocześnie dzielimy to przeżycie z innymi 
osobami wyznającymi te same wartości mu-
zyczne. Jest to najbardziej organiczny przy-
kład siły, jaką ma muzyka.

Możemy też mówić o remiksie komunikacji.
M.SZ.: Tak, dziś liczy się pełne doświadczenie 
marki. Z punktu widzenia muzyki oznacza 
to zatem coś więcej niż podłożenie znanego 
utworu czy zagranie twarzą znanego artysty. 
Jeżeli kolekcja jest inspirowana latami 80., 
to modelką powinna być ikona tych czasów, 
jak dzieje się w kampanii Reserved „We Love 
Cindy”. Jeżeli film jest inspirowany latami 
80. czy 90., tło muzyczne również powinno 
być z tej epoki. Dzięki tak spójnemu przeka-
zowi najmłodsze pokolenia mogą przenieść się 
w czasie i poczuć emocje z tamtych dekad.
M.K.: Marki mogą nieść muzyczne dziedzi-

ctwo przez dziesięciolecia. „Hilltop Song” 
Coca-Coli czy zaśpiew muzyczny „I’m Lovin’ 
It” McDonald’s współtworzą tożsamość ma-
rek, które współcześnie kojarzone są z dzia-
łaniami muzycznymi lub bardzo świadomym 
(i na najwyższym światowym poziomie) 
wykorzystywaniem muzyki zarówno w war-
stwie komunikacyjnej, jak i budowania skoja-
rzeń emocjonalnych.
M.SZ.: Dzięki adaptowalności muzyki 
i niemal nieograniczonym możliwościom jej 
aranżowania w jednym utworze można za-
wrzeć świeżość koncepcyjną i aranżacyjną, 
nie wykluczając jednocześnie na poziomie 
melodii konsumentów mniej podążających 
za nowościami.
M.K.: Marki świadomie budujące komunikację 
z wykorzystaniem muzyki decydują się na za-
właszczenie piosenki, używanie jej przez kilka 
sezonów w różnych aranżacjach, odświeżanie 
remiksami zgodnymi z aktualnymi trendami. 
Trafiają w ten sposób do młodych, ale i do 
bardziej konserwatywnych odbiorców. Przy-
kładem takiego działania, z wykorzystaniem 
wielu charakterystycznych elementów linii 
melodycznej i wokalnej oryginalnego utworu 
„These Boots Are Made For Walking”, jest 
kampania CCC „Youngsters”.
M.SZ.: Świat muzyczny marki może angażo-

wać na wielu płaszczyznach. Konsumenci 
mogą słuchać, ale także uczestniczyć wokal-
nie, tanecznie, czy remiksując to, co marka 
tworzy i wypuszcza w świat w ramach wy-
miany kulturowo-biznesowej. Remiksowe 
podejście do komunikacji klasycznej marki 
wykorzystało np. Lego. Kultowe klocki zy-
skały uzupełnienie w postaci pięciu bohate-
rek serii Lego Friends, a marka zdecydowała 
się stworzyć serial o ich przygodach. Powstał 

chwytliwy utwór, który będzie 
śpiewany, a jego układ taneczny od-
twarzany przez fanki Lego Friends 
na całym świecie. 
Marki mogą oddziaływać nie tyl-
ko poprzez utwory muzyczne, ale 
też odnajdywanie i zawłaszczanie 
pewnych dźwięków. Taką próbę 
podjął niedawno Wedel w kampa-
nii „Jak brzmi czekolada”.
M.K.: Pracując przy tej kampanii, 
odwołaliśmy się do światowego 
trendu ASMR (autonomous sen-
sory meridian response). Mówiąc 
najprościej, chodzi o zjawisko 
przyjemnego mrowienia w głowie, 
okolicach karku i pleców w trakcie 
słuchania materiału dźwiękowego. 
Wykorzystanie dźwięków towa-
rzyszących procesowi powstawania 

produktu pozwoliło pokazać czekoladę od 
muzycznej strony, a markę Wedel zbliżyć do 
młodych konsumentów odbierających ko-
munikację głównie digitalowo. Głównymi 
kanałami dotarcia były Instagram i YouTube, 
później kino.
Innowacje technologiczne, w tym też mu-
zyczne, zawsze gwarantują dopływ nowych 
konsumentów zaciekawionych takimi działa-
niami. Jeśli są odpowiednio zakrojone, marka 
może zaprezentować się jako odważnie no-
woczesna, ale też konsekwentnie odwołująca 
się do własnego dziedzictwa. 

Rozmawiał: Paweł Piasecki

Innowacje technologiczne, w tym też 
muzyczne, zawsze gwarantują dopływ 
nowych konsumentów. Jeśli są 
odpowiednio zakrojone, marka może 
zaprezentować się jako odważnie 
nowoczesna, ale też odwołująca się do 
własnego dziedzictwa

Michał Krajewski, head of music, i Mateusz 
Szmigiero, music supervisor w agencji Cord 
Warsaw, byli mówcami na konferencji Insight 
Day zorganizowanej przez „MMP”, która odbyła 
się 23 października ub.r. w Warszawie. Ich 
wystąpienie miało tytuł „Siła muzyki, czyli jak 
brzmi czekolada”.  
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Inwestujemy głównie w technologię, w roz-
wiązania, dzięki którym nasza praca będzie 
wydajniejsza, ale też dzięki której jeszcze 
bardziej zerwiemy z tradycyjnymi atry-
butami biznesu. Czy nadal potrzebujemy  
300 mkw. biura? To się okaże. Ale patrząc 
„globalnie”, tak jak pociąga mnie wspomnia-
ne powyżej podejście azjatycko-amerykań-
skie, tak martwi mnie podejście europejskie, 
a tym samym polskie. Organizacje czekają 
jakby w odrętwieniu, zamiast wykorzystać 
ten czas na wzmocnienie i edukację, bo ów 
czas, którym wielu z nas dziś dysponuje  
w nadmiarze, właśnie temu powinien służyć 
– refleksji, a nie „zamrażaniu” jakichkolwiek 
aktywności, albo co gorsza wykonywania 
chaotycznych ruchów, a takich właśnie prak-
tyk dookoła coraz więcej.

MARKETING

OD ZAWSZE BYLIŚMY ZORGANIZOWANI 
W SPOSÓB, KTÓRY UMOŻLIWIA NAM NA-
TYCHMIASTOWE PRZEŁĄCZENIE FIRMY 
NA TRYB ZDALNY. ALE TA HISTORIA NIE 
JEST O NAS.
Ostatnie tygodnie przede wszystkim podzieli-
ły zarówno agencje, jak i marketerów na kilka 
grup – na tych graczy rynkowych, którzy ni-
czym siekierą bez opamiętania tną koszty, tych, 
co schowali się pod kanapą i co jakiś czas zer-
kają, czy mogą już wyjść, i tych, którzy wiedzą, 
że obecna sytuacja jest szansą. Szansą na utrzy-
manie lub zwiększenie swojej organizacji, szan-
są na zachowanie miejsc pracy oraz szansą na 
pomoc organizacjom mniej doświadczonym. 
Mam tu na myśli solidarność biznesu.
Skupmy się na tej ostatniej grupie. Widzę tu 
kilku liderów -–i wśród osób, i wśród całych 
organizacji – którzy wiedzą, że aby urato-

wać miejsca pracy, muszą widzieć więcej niż 
czubek własnego nosa. Są to organizacje IT 
zrzeszające się wokół wsparcia dla NGO (np. 
Tech to The Rescue), członkowie takich or-
ganizacji jak branżowy IAB (covid19.iab.
org.pl), którzy tworzą inicjatywy pomocowe  
– i szerokie, i lokalne. Cieszy fakt, że angażują 
się finansowo lub produktowo liczne marki. 
Liczę również, że niebawem do tej grupy licz-
nie dołączą marketerzy.
Od nas wszystkich zależy, jak będzie wyglą-
dał rynek marketingu. Porównując dziś po-
dejście europejskich, amerykańskich i azjaty-
ckich partnerów AMIN Worldwide, cieszę 
się, że jako F11 jesteśmy w awangardzie pol-
skiego i europejskiego biznesu. Staramy się 
łączyć zarówno azjatyckie, jak i amerykańskie 
podejście – normalną pracę z innowacyjnym 
podejściem i inwestycjami.

Piotr Krauschar, prezes zarządu F11, przewodniczący Grupy Martech
IAB Polska, współtwórca Martech Europe

CZAS NA REFLEKSJĘ
Chciałbym napisać, że po kilku tygodniach zawirowań 

wracamy do normalności, ale niewiele miałoby to 
wspólnego z rzeczywistością. W czasie pandemii 

zaczynamy przyzwyczajać się do codziennych 
czarnych statystyk, również biznesowych. Warto 

jednak przy okazji zauważyć, że takie organizacje jak 
nasza, doświadczane cyklicznymi kryzysami klientów, 

w czasie kwarantanny działają normalnie, choć 
naszego „normalnie” standardem bym nie nazwał.



ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE BIZNESU 
OCZAMI JURKA OWSIAKA
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Katarzyna Hryćko-Górnicka, 
ADVALUE: WOŚP działa od 
27 lat, jest jednym z pierwszych 
polskich NGOsów. I co Finał, to 
nowy rekord. Ponad 186 milio-
nów złotych zebranych w tym 
roku na pomoc chorym dzie-
ciom to kolejny sukces Waszej 
Fundacji. Gratulujemy! Ufa 
Wam aż 87% Polaków, to niesa-
mowity wynik. Jak to robicie, że 
tak wielu Polaków angażuje się 
w Wasze działania?
Jurek Owsiak, WOŚP: Działamy 
w sposób bardzo czytelny, zrozumia-
ły dla wszystkich, ale także wesoły, 
a nasza pomoc jest namacalna. Kilka 
miesięcy temu jeden z dziennikarzy zadał pytanie Ministerstwu 
Zdrowia, ile środków w 2019 r. przeznaczyło na zakup sprzętu. 
Szybko okazało się, że co piąte urządzenie działające w szpitalach 
pochodzi od Fundacji WOŚP. Zawsze staramy się odpowiadać na 
bieżące potrzeby. Temat, któremu poświęcamy Finał, powstaje 
zawsze na jesieni, żeby był jak najbardziej aktualny. Jesteśmy też 
wyznawcami teorii, że jak już coś robić, to małymi krokami, ale dla 
wszystkich. To znaczy rozwiązywać problemy całościowo – jeśli ba-
damy dzieci – to wszystkie, w całej Polsce. I wszyscy mogą z nami 
grać, jeżeli tylko pasuje im sposób, w jaki pomagamy. To powoduje, 
że ludzie mają do nas tak ogromne zaufanie i ono się utrzymuje. 
Można więc powiedzieć, że jesteście po prostu wiarygod-
ni w tym, co robicie. Ale Waszą siłą są nie tylko zbiórki. 
WOŚP jest przykładem organizacji, która współpracuje 
z biznesem. Obecnie partnerami WOŚP są mBank, Play, 
Allegro i wiele innych marek w różnym stopniu zaanga-
żowania. Czy pamiętasz, jak to się zaczęło? Jak trafiły do 
Was pierwsze brandy?
Pierwszy raz, kiedy graliśmy, ludzie przychodzili na Finał do stu-
dia i jedni próbowali po prostu odciąć od tego kupony, a inni wcią-

gali się w całą akcję. Dziś mamy 
tę współpracę doskonale wypra-
cowaną, ale pierwsze spotkania 
to był żywioł. Trafiały do nas 
najróżniejsze firmy, a dewelope-
rzy, którzy najczęściej nas wtedy 
wspierali, mieli taką filozofię, że 
jak zarobią ten pierwszy milion, 
to się nim podzielą z nami. Dzi-
siaj dla biznesu bycie prospo-
łecznym jest już normą, jeśli ktoś 
tego nie robi, to jest to wręcz źle 
odbierane. 
Jaka Twoim zdaniem powin-
na być obecnie rola społeczna 
marek? 
To przede wszystkim odpowie-

dzialność za całą ekipę, czyli ludzi, którzy tę markę tworzą. 
Realizując swoje cele, proszę pamiętać, że za nimi stoją ludzie, 
którzy czują i są bardzo twórczy, jeśli są przekonani, że ich praca 
jest istotna dla firmy. Ale to także odwaga w podejmowaniu de-
cyzji w sytuacjach skrajnych, jaką jest chociażby epidemia koro-
nawirusa. Trzeba zacisnąć pasa i wtedy najbardziej widać jak na-
wzajem możemy na siebie liczyć – pracodawca i pracownik. Jak 
daleko możemy rozumieć siebie nawzajem, jak daleko możemy 
pójść na kompromisy. To bywa bardzo trudne, ale jestem prze-
konany, że tam, gdzie w firmie na co dzień wszelkiego rodzaju 
prospołeczne działania były prowadzone, takie problemy łatwiej 
się rozwiązuje. To także rola marki, która wspomaga walkę z ko-
ronawirusem i my to natychmiast odczuliśmy, kiedy bardzo zna-
ne i wielkie firmy skierowały się do nas z ofertą pomocy, którą 
przyjęliśmy i pod nazwą Funduszu Interwencyjnego bardzo do-
brze realizujemy. Kupujemy sprzęt i materiały medyczne, tak 
bardzo dzisiaj potrzebne. Jesteśmy wręcz zaskoczeni ogromem 
propozycji, jest to chyba najlepsza ocena wystawiona dzisiaj 
wielu firmom, które taką politykę prospołeczną wprowadziły 
u siebie wiele lat temu. 

CSR
SOMETHING 
      GOOD 
  TO ADD

O TYM, JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM Z PERSPEKTYWY NGO, 
ROZMAWIAMY Z JURKIEM OWSIAKIEM –    POMYSŁODAWCĄ, WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM 

I PREZESEM ZARZĄDU FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.



Czy oprócz ocieplenia wizerunku firmy zy-
skują na tym, że Wam pomagają?
Tłumaczymy wszystkim, że współpraca z nami 
nie polega na odcinaniu kuponów. Chcemy, żeby 
taka współpraca trwała dłużej, żebyśmy sobie 
mogli wymyślić pewną filozofię naszego dzia-
łania. Bardzo dbamy o to, żeby nasz wizerunek 
nie był reklamą produktu i firmy to rozumieją. 
WOŚP nie mówi, że to jest najlepszy bank, czy 
to jest najlepszy operator, bo nas wspiera. Nie, 
to operator mówi – jesteśmy super, bo współpra-
cujemy z najlepszą Fundacją. Mówimy firmom – 
chwalcie się, że nam pomogliście, to działa. I one 
to przyjmują. 
Czy Twoim zdaniem każdy brand ma szan-
sę się połączyć z każdą organizacją, żeby 
wygenerować wspólną wartość i korzyści?
Do nas może się zgłosić każdy brand. Od razu 
widzimy, czy jest potencjał na współpracę i jak 
możemy ją kreować. Zgłaszają się do nas również różne firmy, 
które chcą wspomóc Orkiestrę swoimi działaniami w codzien-
nej pracy, bez żadnej zbiórki. I ja wtedy wymieniam nazwy tych 
firm, dzięki którym mogliśmy np. zrealizować zakup. A kiedy 
chodzi o współpracę, która ma się rozwijać latami, wymaga to 
spotkania i rozmowy. 
Wasz know-how jest bezcenny 
w tym zakresie. Co jest ważne 
we współpracy organizacji poza-
rządowej z biznesem? Co robić, 
żeby uzyskać taki efekt, jak Wam 
się to udało? Czy istnieje kodeks 
dobrych praktyk tego rodzaju 
współpracy?
Każdy, kto przychodzi z chęcią współ-
pracy na naszych zasadach, powinien 
wiedzieć, że marketing u nas to jest 
inwestycja. My jesteśmy bardzo kreatywni. Efekty mogą przyjść 
po pierwszym Finale, w którym firma weźmie udział, ale może 
to również potrwać dłużej. To jest też inwestycja w pracowni-
ków – firma powinna wiedzieć, jak sprzedać to zaangażowanie 
wewnątrz. Ci, którzy nas wspomagają, zawsze dostają od nas po-
dziękowanie, o wszystkich pamiętamy. Dbamy o to, żeby nasze 
kolorowe podziękowanie trafiło do kogoś, kto wspomógł nas pa-
roma złotymi, bo był wolontariuszem, i do kogoś, kto przekazał 
duże kwoty na Wielką Orkiestrę i może sobie z dumą zawiesić 
podziękowanie u siebie w biurze na ścianie, bo jest prezesem 
firmy czy dyrektorem do spraw marketingu. Firmy, które robią 
to dobrze, korzystają. Jedna z dużych firm kurierskich, która się 
z nami skontaktowała wiele lat temu, ma taką zasadę, że prze-
kazuje donację swoim oddziałom i te oddziały wymyślają, kogo 
tą donacją mogą wspomóc. To jest donacja na 99 tysięcy dola-
rów i my otrzymaliśmy ją trzy razy. Ale dając te pieniądze, firma 
mówi, że pracownicy muszą je u nas odpracować. Więc fanta-
stycznie z nami współpracują, pomagając na Festiwalu. Jest cała 
załoga, to są kierownicy działów z całej Polski. Kiedy np. mamy 
trzy razy w ciągu roku wielką wysyłkę 1700 paczek do sztabów, 
spotykamy się w wielkiej hali, ludzie przyjeżdżają całymi rodzi-

nami, z różnych regionów. Jest ogromne pakowanie, a TVN24 
to pokazuje. To jest bardzo motywujące, budujące, firma jest 
zadowolona, bo takie działanie integruje ludzi.
Jaka sytuacja z długoletniej już współpracy WOŚP z bi-
znesem zapadła Ci szczególnie w pamięć?
Pierwszą osobą, którą pokazaliśmy publicznie, był pan, który 
podczas pierwszego Finału chodził wokół mnie w studio i mówił 

– ile ja muszę dać, żeby być na wizji? 
Ja mu odpowiedziałem, że chyba tego 
nie rozumie i w tym momencie usły-
szałem hasło: antena, jesteś! I on stał 
obok mnie. Więc zaryzykowałem i po-
wiedziałem: proszę bardzo, ma Pan 
głos i on wypowiedział taką formułkę: 
„Jestem elektromonterem z Warsza-
wy, podał jakąś ulicę typu Stalowa 4, 
pierwsze piętro, nareperuję każdą fa-
relkę oraz suszarkę do włosów. Wszy-

scy elektromonterzy powinni też płacić na Orkiestrę”. W pierw-
szej chwili zgłupiałem, ale potem stwierdziliśmy, że może to 
właśnie na tym polega, na takiej szczerości, w jakiej on wyjął 
w tym studiu gotówkę.
Czy chciałbyś dodać coś jeszcze, tak od siebie, korzysta-
jąc z okazji, że publikujemy na łamach „Media Marketing 
Polska"?
O współpracy z brandami moglibyśmy pisać podręczniki. Pierw-
sza lekcja jest taka: pamiętajcie państwo, że to nie jest zakup blo-
ku reklamowego. To jest zakup idei i jeżeli wam się ona podoba, 
to możemy razem działać, bo my też się w to angażujemy, tylko 
musicie nas słuchać i mieć do nas zaufanie, a efekty przyjdą same.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę WOŚP kolejnych 
wspaniałych Finałów!

INICJATOREM CYKLU  
„SOMETHING GOOD TO ADD" 
JEST PARTNER KATEGORII 
KAMPANIA SPOŁECZNA/ CSR 
W KONKURSIE KREATURA

Dzisiaj dla biznesu bycie 
prospołecznym jest już normą,  
jeśli ktoś tego nie robi, to jest  
to wręcz źle odbierane
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DOOH: EKRANY NA TRUDNE CZASY

Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, jak ważną rolę – społeczną, 
nie tylko reklamową – pełnią w przestrzeni miejskiej nośniki cyfrowe. 
Oby ten trend nie wygasł, gdy zagrożenie przeminie.

Paweł Piasecki

Od początku marca ze względu na za-
rządzania związane z epidemią, w tym 
zamknięcie wielu instytucji, obiektów 

gastronomicznych i centrów handlowych 
oraz wprowadzenie znacznych ograniczeń 
w poruszaniu się, znacząco spadła widownia 
ekranów DOOH w miastach. Wiele potrzeb 
konsumentów, na które reagują na co dzień 
reklamodawcy, stało się nagle nieistotnych 
lub zeszło na drugi plan. Jednocześnie wzro-
sło zapotrzebowanie na bieżące informacje na 
temat, o którym nie przestawały mówić me-
dia i który budził wielki niepokój, zważyw-
szy, że stawką było ludzkie zdrowie i bezpie-
czeństwo. Jak branża outdoorowa normalnie 

komunikująca się z ludźmi, którzy przeby-
wają wiele godzin w przestrzeni miejskiej, 
odnalazła się w sytuacji, gdy wszystkie media 
powtarzały bez końca apel #zostańwdomu?

SZYBKOŚĆ REAKCJI KLUCZOWA
Czasy pandemii COVID-19 to trudne wy-
zwanie i sprawdzian z odpowiedzialności 
społeczeństwa, państwa i biznesu, w tym 
reklamodawców i agencji reklamowych. Jak 
podkreśla Agnieszka Szlaska, dyrektor ds. 
komunikacji i promocji Clear Channel Po-
land, w ciągu kilku dni zmieniła się rzeczy-
wistość, a szybkość reakcji firm i marek stała 
się kluczowa. – Jak nigdy wcześniej digitale 

miejskie mogły tu odegrać istotną rolę: mo-
gliśmy dołączyć je natychmiast do informo-
wania mieszkańców o istotnych kwestiach 
związanych z koronawirusem. Z początkiem 
marca, gdy tylko rozpoczęła się pandemia  
COVID-19, firma Clear Channel Poland 
zaczęła emisję komunikatów Narodowego 
Funduszu Zdrowia o profilaktyce koro-
nawirusa oraz podnoszącej morale społe-
czeństwa kampanii „Razem damy radę” 
– mówi Szlaska. Firma przeprowadziła też 
akcję wsparcia i podziękowania dla służb 
medycznych („Wiemy, że jest ciężko. Dzię-
kujemy! #zostajemy w domu dla Was”) na 
citylightach i digitalach miejskich w ośmiu 
miastach. W akcję włączył się artysta grafik 
Paweł Sadaj, który opracował pro bono pro-
jekty graficzne plakatów. – Włodarze miast 
korzystają obecnie z naszych nośników, aby 
komunikować się z mieszkańcami, nie tylko 
w celach profilaktyki COVID-19, ale rów-
nież akcji aktywizujących i wspierających 
lokalny biznes gdy musimy „odmrozić” go-
spodarkę. Akcje z udziałem artystów czy 
„zostań turystą we własnym mieście” już 
w kwietniu i maju zagoszczą na outdoorze  
– podkreśla Szlaska.
Na sytuację zagrożenia związaną z korona-
wirusem zareagowała też natychmiast firma 
Screen Network z grupy 4Fun Media, do któ-
rej należy ok. 23 tys. ekranów w ponad 3600 
lokalizacjach w całym kraju. Na wszystkich Fo
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nośnikach przeprowadzono kampanię informującą o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa i higieny. Firma udostępniła też bezpłatnie 
swoje ekrany dla akcji Ministerstwa Aktywów Państwowych #MAPd-
laPolaków. Kampania oparta była na prostych hasłach („Zostań 
w domu”, „Pomagaj seniorom i niepełnosprawnym”, „Często myj 
ręce”, „Kupuj online”) uzupełnionych o sugestywne piktogramy. Na 
ekranach Screen Network pojawiła się też informacja o specjalnym 
bloku reklamowym Telewizji Polsat, z którego wpływy (zebrano po-
nad 3 miliony złotych) zostały przekazane na potrzeby służby zdro-
wia. O wsparciu firmy DOOH poinformowano w głównym wydaniu 
„Wydarzeń” Polsatu.
Wymuszony przez pandemię zakaz zgromadzeń uderzył w organiza-
torów wielu eventów, które musiały zmienić formułę na online’ową. 
Jednym z nich były obchody 77. rocznicy wybuchu powstania w get-
cie warszawskim. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile prowadzona 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” przeniosła się z ulic 
Warszawy na ekrany Screen Network. Wyświetlane były na nich zdję-
cia ambasadorów akcji, w tym Andrzeja Seweryna, Doroty Wellman 
i Dawida Podsiadły, którzy zachęcali mieszkańców do przypięcia wir-
tualnego żonkila w mediach społecznościowych.

POMOC DZIĘKI EKRANOM
– Ostatnie tygodnie szczególnie pokazują, że nośniki reklamy OOH, 
a zwłaszcza DOOH, są ważne i wygodne – podkreśla Agnieszka Ma-
szewska z JetLine, właściciela sieci ekranów myLEd i adresowanych 
głównie do pieszych i rowerzystów Miejskich Okien Reklamowych 
(MORE). – Przez ostatni miesiąc zrealizowaliśmy na naszych ekra-
nach kilkanaście kampanii: pomocowych (zarówno oferujących po-
moc, jak i z podziękowaniem za nią), ostrzegawczych, edukacyjnych, 
kulturalnych. Wszystkie pro bono, a duża część z nich była naszą 
inicjatywą. Przekazaliśmy czas antenowy organizacjom, instytucjom 
lub oddolnym inicjatywom, które służą warszawiakom, turystom, 
osobom w potrzebie. Nawet jeśli oni sami teraz tego nie widzą – zo-
baczą je ci, którzy chcą i mogą pomóc. Komunikaty ostrzegawcze 
przygotowaliśmy w kilku językach obcych, w tym rosyjskim i ukraiń-
skim, przecież nie tylko język polski słychać na co dzień w Warszawie 
– mówi Maszewska.
Liczba i zasięg różnorodnych akcji społecznych przeprowadzanych 
na ekranach DOOH w ostatnich tygodni to ważny argument na ich 
rzecz w toczącej się dyskusji o roli, jaką pełnią czy powinny pełnić 
w życiu współczesnych miast. – Miasto nie wykorzystywało dotych-
czas ekranów DOOH do spójnej, jednorodnej, szybkiej i zdalnie 
zarządzanej aktualizowanej komunikacji kryzysowej – podkreśla 
Maszewska. – A przecież cyfrowe ekrany to natychmiastowa i aktu-
alna informacja, ostrzeżenia, komunikaty pomocowe i edukacyjne. 
Każdy z tych parametrów ma znaczenie w sytuacjach kryzysowych. 
Chciałabym mieć nadzieję, że wśród wniosków po epidemii pojawi 
się też ten, że warto – bo to jest narzędzie, które w mieście jest obec-
ne. I działa – dodaje. Dołączam do tego apelu do władz samorządo-
wych, by patrzyły na ekrany życzliwszym okiem, widząc w nich wię-
cej niż tylko nośniki reklam. Byłby to dla pozbawionej wielkiej 
części przychodów branży outdoorowej przynajmniej jeden pozy-
tywny skutek obecnej pandemii. 

OUTDOOR NA FRONCIE  
WALKI Z WIRUSEM

O tym, że ekrany w komunikacji miejskiej stanowią doskonałe 
narzędzie dotarcia do zbiorowości pasażerów, przekonał się już 

niejeden reklamodawca. 
W czasach, gdy rynek reklamowy zatrzymał się, ekrany 

przyspieszyły. Od samych początków walki z koronawirusem 
władze komunikowały się za ich pomocą z mieszkańcami 

podążającymi do pracy.
Rola informacyjna ekranów będzie rosła. Już dziś informacja 

zawiera swój cykl życia w ciągu kilku dni. Okres emisji materiałów 
informacyjnych skraca się, ich miejsce zajmują coraz to nowsze 

treści. Ekrany Halo Warszawo! to kanał komunikacji z chęcią 
wykorzystywany w czasach zagrożenia, jakim jest pandemia wirusa. 

Informacja biegnie zdalnie i w sposób niezakłócony dociera na 
ekrany w autobusach. Już wcześniej to narzędzie wykorzystywane 

było przez służby mundurowe w ramach poszukiwań osób 
zaginionych czy powiadamiania o nowych regulacjach, programach 

czy planach włodarzy miasta. 
Informacje o nowych zasadach życia społecznego planach 

czy wsparcia przedsiębiorców stale gościły na ekranach HALO 
Warszawo! Pasażerowie otrzymywali codzienną porcję wiadomości 
o zmieniających się zasadach poruszania po mieście czy korzystania 

z transportu zbiorowego. Przestrzeganie nowych zasad było 
możliwe wyłącznie dzięki efektywnym kanałom informacji. 

Skuteczny kanał komunikacji marketingowej to nie tylko i nie 
głównie reklamy. Chcąc, by widz zachował zainteresowanie 

przekazem, by jego uwaga gwarantowała dobrze wydane budżety, 
musimy stale dbać o świeżą i ciekawą ramówkę na ekranach. 

Ten trudny czas to test dla skuteczności i elastyczności kanałów 
dotarcia. Digital signage w transporcie ten egzamin zdaje. 

Gdy już wygramy z COVID-19, czeka nas wiele pracy, by odbudować 
wzajemne zaufanie podkopane przez strach i obecne regulacje. 

Dystans społeczny, z którym właśnie się oswajamy, na dobre 
zmieni nasze nawyki i kulturę zachowania. 

Podróż komunikacją miejską nabierze nowego wymiaru. 
Przebywanie w większej zbiorowości jeszcze długo budzić będzie 
obawy. Odpowiednio moderowany przekaz może pozwolić nam 

szybciej zapomnieć o tych traumatycznych przeżyciach. 
Uważajmy na siebie i nie dajmy się wirusowi. 

GRZEGORZ ROGÓLSKI,  
kierownik Działu Promocji i Reklamy  
Miejskich Zakładów Autobusowych 

(MZA) Sp. z o.o. Fo
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Oceniamy

„Było” – krzyknie jeden. „Płaskie” – doda drugi. 
Screenwritersko przewidywalne do bólu, produk-
cyjnie rażąco budżetowe i jeszcze ten Wojewódzki. 
Sztampa, truizm… Epitety można mnożyć, ale 
czy wideo mija się z grupą docelową? Nie. Czy 
pasuje do produktu? Zdecydowanie. Czy dobór 
influencera ma sens? Można się zastanowić, bo 
aktorsko tego nie udźwignął. Z drugiej strony 
można powiedzieć, że taka konwencja (i kontrakty 
długoterminowe). Trochę slapstick, trochę mazur-
ska noc kabaretowa – wszystko się zgadza. Bo czyż 
odbiorcą nie jest dumny Słowianin, który najadł 
się sushi, napił coli i teraz w przykucu przy grillu 
wraca do smaków dzieciństwa? Takim słodko-
-kwaśnym smaczkiem jest tutaj każdy szczegół. 
Od kolorystyki nawiązującej do produktu, przez 
proste w odbiorze hasełka, po narodową dumę. 
Spot jest spójny z całą bieżącą komunikacją marki, 
a jednocześnie wyróżnia się na tle zapożyczonych 
stołów pepsi czy rodzinnych posiłków z coca-colą 
na pierwszym planie. Nie zaskakuje, nie rozczaro-
wuje, da się lubić. I taka też jest oranżada Hellena.

Dorota Wietrzyk,  
Agencja Warszawa

W najnowszej odsłonie kampanii Oranżady Hel-
lena, kolejnej kreacji pod sztandarem idei „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” Kuba Wojewódzki 
w różnych kontekstach opowiada o polskich 
osiągnięciach. Mówi o skokach narciarskich, kot-
letach i grach komputerowych, że skoro w tym 
jesteśmy tacy dobrzy, to na pewno w oranżadzie 
też. Nacisk położony jest na swoje, delikatny pro-
duktowy patriotyzm i nostalgię, która miałaby 
namówić do kupienia butelki oranżady.
To świetna reklama naszego kraju. Brakuje tro-
chę widoczków polskich parków narodowych 
i zabytków. Zasadniczo to może być kampania 
czegokolwiek, co pochodzi z Polski. Wykorzy-
stany w idei kampanii cytat ze Stanisława Jacho-
wicza ma dalszy ciąg: „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Mam 
wrażenie, że autorzy nie do końca wiedzą, jaki 
produkt posiadają. Ja przynajmniej niczego się  
o nim nie dowiedziałem z tej kampanii. Poza 
tym, że jest z Polski. A to oraz Kuba Wojewódzki 
to trochę za mało.

Mateusz Frankowski, copywriter, Isobar 
Polska (Dentsu Aegis Network Polska)
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Agencja:  
Grandes Kochonos

Klient:  
Hellena (Colian)

Produkcja:  
Papaya Films

Dom mediowy:  
Initiative

PR:  
Kolterman Media 
Communications
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PRZETARGI

Maciej Florek

PGE Polska Grupa 
Energetyczna unieważniła 

przetarg na planowanie 
i zakup mediów. Przyczyną 

jest wada dokumentu 
formularza gwarancji 

zakupowych. Przypomnijmy, 
że w przetargu oferty złożyły 

cztery agencje. Najniższą 
cenę zaproponował ClickAd 

Interactive — 14,6 mln zł. 
Kwotę  15,1 mln zł proponuje 

Value Media, 15,9 mln zł 
Media Group, a Zenith, 

obecna agencja PGE, 18,8 mln 
zł. PGE miała przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

39,729 mln zł.

Dom mediowy Value 
Media wygrał przetarg 

na obsługę Banku 
Ochrony Środowiska. Wraz 
z SalesTube (obie agencje 

z Group One) spółki 
będą odpowiedzialne 

za strategię, planowanie 
i zakup mediów online 

i offline, a także analitykę 
i działania z obszaru 

marketing automation. 
Umowa została podpisana 

na dwa lata.

Kraft Heinz rozpisze 
globalny przetarg na 
planowanie i zakup 
mediów. RFP miało 

już trafić do większości 
holdingów. Postępowanie 
będzie dotyczyło budżetu 
wartego 600 mln dol. Od 

pięciu lat obsługą mediową 
tego klienta zajmuje się 

Starcom (Publicis Groupe).

Enea rozpisała przetarg 
na świadczenie usług 

zakupu mediów. Umowa 
ma obowiązywać przez 
18 miesięcy. Do zadań 
agencji należeć będzie 

usługa w zakresie 
planowania, zakupu czasu 
antenowego i powierzchni 

w mediach (telewizja, 
prasa, radio, outdoor, 

internet, kino, inne) oraz 
wsparcia zamawiającego 

w efektywnej realizacji 
kampanii reklamowych 
i działań PR w mediach. 

Spark Foundry (Publicis 
Groupe) wygrał 

w przetargu na planowanie 
i zakup mediów FFiL 

Śnieżka, dowiedzieliśmy 
się nieoficjalnie. Klient 
nie odpowiedział na 

nasze pytania w sprawie 
tego postępowania. 

Wygrana Spark Foundry 
oznacza zakończenie 

współpracy z Initiative (IPG 
Mediabrands). FFiL Śnieżka 

pracowała z Initiative od 
2017 r.

Kto będzie planował media dla PGE? Tego na razie nie wiemy, 
ponieważ spółka unieważniła przetarg.

PGE  
w zawieszeniu



Obecnie 83% Polaków jest 
zaniepokojonych epide-
mią (Havas Intelligence 

Koronabus z 23.03.20), 90% 
obawia się o zdrowie swoje 
i bliskich, 85% obawia się 
o gospodarkę Polski, a ponad 
połowa o przyszłość swojej 
pracy. Realne ograniczenia 
wprowadzone w naszą pracę 
i codziennie życie oznacza-
ją, że musieliśmy dosłownie 
z dnia na dzień zmienić swoje 
priorytety i dostosować po-
trzeby do sytuacji. Obrazując 
to na piramidzie Masłowa, 
dziś bardzo niewiele osób pozostało na najwyższych jej piętrach. 
Społeczeństwo oskarżane o coraz większą znieczulicę i koncen-
trację na pozornych wartościach uczy się nagle empatii i powtór-
nie docenia wartości wspólnotowe. Większość obywateli weszła 
na wysoki poziom emocjonalny, w którym bardzo trudno podej-
muje się racjonalne, wyważone decyzje. Napędzane paniką wyku-
pywanie towarów w sklepach jest tego przykładem. W takiej sytu-
acji instynktownie wybierzemy marki, do których mamy zaufanie, 
które w wymierny sposób ułatwiają nam życie i z którymi czujemy 
się bezpiecznie, jeśli chodzi o ich jakość i realizację obietnic, czyli 
w skrócie mówiąc, wybieramy według tego, co czujemy.
Google, Nivea i Allegro to trzy marki o najwyższym wskaźniku Me-
aningful Brand Index w ubiegłorocznej fali badania Meaningful 
Brands. Zbudowały swoją pozycję na kilku filarach. Po pierwsze, 
wszystkie te marki były liderami we wprowadzaniu nowej jakości 
życia. Nivea była jedną z pierwszych jakościowych marek zachod-
nich, Google i Allegro zmieniły sposób, w jaki mamy kontakt ze 
światem i jak robimy zakupy. Po drugie, marki skutecznie i spój-
nie budowały swoją ofertę odpowiadając na kolejne potrzeby 
odbiorcy w swojej kategorii. Wszystkie trzy charakteryzuje para-
solowe podejście do budowania oferty, tak aby każdy produkt bu-
dował siłę marki. Wszystkie marki są długofalowo konsekwentne 

w swojej komunikacji i iden-
tyfikacji wizualnej. Wszystkie 
są bardzo dobrze oceniane 
pod względem wszystkich 
trzech rodzajów benefitów: 
produktowych, personalnych 
i społecznych. Wszystkie trzy 
są oceniane w 100% lepiej 
od konkurentów pod wzglę-
dem jakości i użyteczności 
produktów, a także słuchania 
klientów i traktowania ich 
z szacunkiem. Wszystkie trzy 
marki są oceniane lepiej od 
konkurentów pod względem 
ułatwiania życia, dodatkowo 

Allegro pomaga oszczędzać czas i pieniądze, a Nivea daje poczu-
cie szczęścia i spokoju ducha. Co ważne, wszystkie trzy marki są 
cenione za ich wartości. Okazuje się, że opinia Google jako pra-
codawcy w bardzo silny sposób pozytywnie buduje wizerunek tej 
marki. Allegro jest cenione za transparentność i etykę działania. 
Po wprowadzeniu oferty Allegro Smart poziom zaufania do marki 
wśród Polaków osiągnął 76%, a przywiązania 75%. Nivea od lat 
inwestuje w działania spójne z jej rodzinnym pozycjonowaniem, 
angażując się w akcje promujące bezpieczeństwo we współpra-
cy z WOPR, budując rodzinne miejsca zabaw czy współpracując 
z WOŚP. Długofalowe inwestycje w takie działania spowodowały, 
że 75% Polaków nie chciałoby, żeby marka zniknęła z rynku w po-
równaniu z 69% w 2017 r. 
Czas kryzysu premiuje marki odważne, marki, które wiedzą, czego 
chcą, mają wizję, czytelne wartości i są wewnątrzsterowne. W cza-
sie kryzysu ludzie poszukują partnerów, którzy ułatwią im życie 
i zapewnią spokój ducha. Top of mind jest dziś najważniejszą wa-
lutą, a długofalowe działanie najlepszą drogą do sukcesu. Marka 
która jest meaningful broni się w takich czasach najlepiej. 

CZY JEST UNIWERSALNA RECEPTA 
NA MARKĘ MEANINGFUL?

CZAS, W KTÓRYM „NORMALNA RZECZYWISTOŚĆ” JEST PRZESZŁOŚCIĄ, WSZYSTKO 
STANĘŁO NA GŁOWIE I NIE WIADOMO, KIEDY SYTUACJA SIĘ UNORMUJE, SKŁANIA 
DO ZASTANOWIENIA SIĘ, CZY MARKI MEANINGFUL WCZORAJ SĄ TAKIE RÓWNIEŻ 

DZIŚ? CZY ISTNIEJE UNIWERSALNA RECEPTA NA MARKĘ, KTÓRA BĘDZIE TAK SAMO 
WAŻNA DLA ODBIORCÓW W CZASIE SPOKOJU I W CZASIE KRYZYSU? 

Alicja Cybulska, chief strategy officer Havas Media Group

HAVAS MEDIA GROUP – OFICJALNY PARTNER 
„RAPORTU MARKA MARKETER"



„Pismo trzeba robić lekko, tak żeby je mogła czytać bardzo 
inteligentna sprzątaczka, prosty profesor i prymitywny minister” 
– taka zasada przyświecała Marianowi Eilemu, kiedy stanął na 
czele jednego z ikonicznych polskich magazynów o niebywałej 
historii. Podczas gdy „Tygodnik Powszechny” i „Kultura” były 
pismami ważnymi, ale wciąż elitarnymi, „Przekrój” dosłownie 
trafił pod strzechy i zyskał popularność w skali masowej. Na 
przełomie lat 40. i 50. ukazywał się w nakładzie 420 tys. eg-
zemplarzy, a w latach 70. dochodził do miliona. Czytał go co 
trzeci robotnik i co drugi inteligent. Zwrotów nie było. Obliczony 
na rozrywkę, był redagowany w knajpach i na basenach; 
dostarczał czytelnikom opowiadania Kafki, reprodukcje Picassa, 
gromadził na łamach najwybitniejsze pióra i najodważniejsze 
kreski. W czasie najgorszej siermięgi i niedoborów stał się wy-
rocznią mody za sprawą Barbary Hoff. Przygotowywany z pie-
tyzmem, niezapomnianą dbałością i niepowtarzalnym sznytem 
dla wielu dziś pozostaje kwintesencją tego, czym powinna być 
prasa. Najdłużej utrzymujący się na stanowisku naczelnego 
Marian Eile to postać niebywale barwna i tak samo tajemnicza. 

Tomasz Potkaj,  
„»Przekrój« 
Eilego. Biografia 
całego tego 
zamieszania 
z uwzględnieniem 
psa Fafika”,  
Mando, Kraków 2019

Łukasz Najder, 
„Moja osoba”
Wydawnictwo Czarne, 2020 

płytaksiążki

Płyta „Herbert 3.0” jest dziś wielowar-
stwowym symbolem i muzyczną pamiąt-
ką świata, który odszedł w zaledwie kil-
ka dni. Zapis koncertu, który odbył się 
w 2018 r. z okazji 20. rocznicy śmierci 
Zbigniewa Herberta w Muzycznym 
Studiu im. Agnieszki Osieckiej, to arty-
styczny pomnik i memento i dziś nie tyl-
ko dotyczy to poety. Program koncertu 
przygotowali wspólnie Program Trzeci 
Polskiego Radia, Fundacja Świętego 
Mikołaja i Narodowe Centrum Kultu-
ry. Najciekawsze osobowości muzyczne 
młodego pokolenia napisały muzykę 
i zaśpiewały wiersze, które ze szkoły ko-
jarzą się nam z emfazą, ojczyzną i hero-
izmem. Młodzi Herberta odczarowują, 
zestawiają z cokołu i mówią jego głosem. 
Dotychczas pomnikowy i kreowany na 
współczesnego wieszcza w kompozy-
cjach młodych okazuje się zaskakująco 
bliski, współcześnie ironiczny, uniwer-
salnie celny. W wersji upowszechnionej 
i umuzycznionej Herbert brzmi świeżo 
i aktualnie, a nowoczesne kompozycje 
w niczym mu nie uwłaczają – za to słu-
żą. Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, 
Czesław Mozil, Pablopavo i Ludziki, 
Skubas, Król, Limboski, Justyna Święs 
i Wojciech Waglewski pod opieką Piotra 
Metza dają popis talentu, wyczucia i za-
angażowania. Z powodu pandemii Pol-
skie Radio istotnie obniżyło ceny płyt 
polskich artystów. Zapis tego koncertu 
udowadnia, że polscy artyści warci są 
każdej inwestycji. 

„Herbert 3.0”,  
kierownictwo muzyczne 
Michał Wośko,  
wyd. Agencja Muzyczna 
Polskiego Radia 

ESEJ TO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCA 
FORMA LITERACKA. ŁUKASZ NAJDER 
UDOWADNIA, ŻE JEST MISTRZEM GA-
TUNKU. Jego wiedza (o świecie, nie tylko 
literaturze) jest imponująca, pióro – zabój-
czo celne. Znajdziemy tu teksty o kulturze, 
konsumpcjonizmie, wypieraniu śmierci 
i długofalowych skutkach kapitalizmu. 

Esej „IKEA to szczęście” to bodaj najlepszy socjologiczno-konsumpcyjny współ-
czesny obraz polskiego społeczeństwa, jaki powstał i w literaturze, i w publikacjach 
naukowych. Otwierający esej o ojcostwie dosłownie wbija w fotel trafnością spo-
strzeżeń o zależnościach międzypokoleniowych. Najder bezlitośnie i ponad podzia-
łami batoży głupotę mediów (ego Wojewódzkiego spakował bez problemu w plik 
zip), idiotyzmy reklamy, obiera kapitalizm z łusek hipokryzji, na które nabieramy 
się wszyscy i którymi usidliliśmy się międzykontynentalnie. Polskie warunki z kolei 
światowe tendencje ubierają w Martyniukowy strój. To zapowiedź niepięknej kata-
strofy. Najder to mistrz społecznej diagnozy w formie godnej operowego libretta. 
Nie czarujmy się: wyrafinowany, barokowy styl erudyty może męczyć tych, którzy 
podczas lektury niechętnie uruchamiają dodatkowe pokłady myślenia. Wierzę jed-
nak, że zbiór znajdzie zagorzałych fanów, tym bardziej że ostatnie wydarzenia wska-
zują na konieczność wzmocnienia jakości w każdej sferze życia. Książka miała pre-
mierę w dniu zamknięcia księgarni wydawcy z powodu pandemii. Ten fakt brzmi 
jak echo świata Najdera: samoświadomego, pełnego gorzkiej ironii i braku złudzeń 
co do tego, „jak nisko na giełdzie życia i śmierci notowani są filolodzy”. Nie dajmy 
zginąć polonistom – to spośród nich często rekrutujemy copywriterów.
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FORUM

BÓJ O PRESTIŻOWE MIEJSCA TRWA. CZY 
COŚ SIĘ ZMIENI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ? 
Starcom jest liderem polskiego zestawienia REC-
MA Profile Classification. Agencja została okre-
ślona jako „dominująca” i zebrała 21 pkt. O jeden 
punkt mniej ma tylko MediaCom Warszawa, ale 
on również otrzymał profil „dominujący”. Miej-
sce trzecie zajęły ex aequo Value Media (łącznie 
z Mediaplus) i Wavemaker. Pierwszą piątkę za-
myka Havas Media. Te trzy agencje mają profil 
„wysoki”. Biorąc pod uwagę grupy mediowe, 
nadal najlepiej wypada WPP/GroupM z liczbą 
47 pkt. O jeden punkt mniej mają agencje z Pub-
licis Groupe. Za nimi są: Havas Media Group (21 
pkt), Value Media (18 pkt), IPG Mediabrands 
i Dentsu Aegis Network (obie po 14 pkt) oraz 
Omnicom (10 pkt). RECMA Profile Classifica-
tion powstaje na bazie ocen 18 wskaźników cha-
rakteryzujących dynamikę agencji oraz jej struk-
turę, w tym portfolio klienckie.
Obraz new business jest już nieco inny. Tam 
króluje UM, który otwiera roczne zestawienie 
raportu RECMA New Biz Balance (01.2019 
– 01.2020), podsumowujące budżety medio-
we (wygrane względem straconych). Agencja 
notuje 37 mln euro na plusie m.in. dzięki wy-
granej w przetargu Nestlé. W zestawieniu strat 
wymieniła PZU. Miejsce drugie ma Zenith 
(Publicis Groupe) z wynikiem +30 mln euro, 
dzięki wygranym Lotosu, Crédit Agricole czy 
LVMH. Trzecie i czwarte miejsca również 
należą do agencji Publicisu – Starcom (+17 
mln euro) i Spark Foundry (+13 mln euro). 
Pierwszą piątkę zamyka Initiative z IPG Me-
diabrands (+10 mln euro).

RECMA podała też, że na rynku mediowym 
jest coraz więcej przetargów lokalnych – aż 
73%. W 2019 r. tylko 13% przetargów rozpi-
sanych było globalnie, a 14% – regionalnie. 
Łączna liczba przetargów zliczonych przez 
RECMA w 2019 r. to 246 konkursów. Jest to 
najwyższa wartość od 2012 r. RECMA bierze 
w raporcie pod uwagę przetargi, których bu-
dżety przekraczają 10 mln dol.
Patrząc za okno, na puste ulice niemal całego 
świata, pada oczywiście pytanie, czy ten rok 
coś zmieni w wykresach RECMA? Przedsta-
wiciele branży mediowej twierdzą, że przetar-
gów na razie będzie jak na lekarstwo. Klienci 
podobno zachowują się spokojnie i liczą na 
dobrą współpracę z obecnymi partnerami. To 
oczywiście nikogo nie powinno dziwić, bo 
niepewność jutra rośnie z każdym komunika-
tem Ministerstwa Zdrowia. Miejmy nadzieję, 
że ten okres zacieśni relacje domów medio-
wych z marketerami i kiedy kurz opadnie, nie 
zacznie się znowu szaleństwo przetargowe. 
Tu wspomnę tylko kilka moich wywiadów 
z ostatnich lat, w których jak mantra poja-
wiało się pytanie o przetargową burzę. Póki 
nie wyjdziemy z obecnej sytuacji – burzy nie 
będzie. Nie ma więc pola do popisu i ścigania 
się o to, kto jest lepszy w jakim rankingu. Za to 
jest pole do jeszcze lepszej współpracy, powta-
rzanego do bólu zrozumienia potrzeb klienta, 
zbudowania dla niego fenomenalnego serwi-
su. Tego sobie i wszystkim życzę, choć osobi-
ście – jako reporterowi newsowemu – będzie 
mi brakowało „breaking stories” z przetargo-
wego życia.

Maciej Florek

Co słychać  
w RECMA?

M E D I A  M A R K E T I N G  P O L S K A42 m m p o n l i n e . p l



TV Pharma premium  
– sieć w nowej odsłonie
TV Pharma to sieć nośników digital signage 
zlokalizowana w przychodniach, szpitalach 
i aptekach grupy Medicover oraz podmiotach 
powiązanych. Jako jedyne medium na 
polskim rynku stanowi wyjątkowy kanał 
komunikacyjny z pacjentem i kadrą lekarską, 
a przy tym promuje produkty i usługi każdej 
gałęzi przemysłu.
Sieć nośników TV Pharma to w wielkim 
skrócie edukacja skierowana na każdego 
odbiorcę i jego zdrowie. Widoczna  
i wiarygodna reklama na nośnikach digital 
signage towarzyszy pacjentom  
w czasie pobytu w przychodni lub aptece. 
Skraca i urozmaica czas oczekiwania na 
wizytę do lekarza, a poprzez ciekawy 
i zróżnicowany kontent odwraca uwagę od spraw, które ich tu sprowadziły. Pacjenci, w każdym wieku, z każdej branży, o różnych profesjach 
i zainteresowaniach, mimowolnie zerkają na ekrany. Przekaz reklamowo-informacyjny skutecznie przykuwa ich uwagę i pozwala zapamiętać 
oferowany produkt. TV Pharma to sprawdzone miejsce na działania promocyjne różnych marek i różnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza że 
pozytywnie wpływa na doświadczenia odbiorców. TV Pharma to gwarancja niemalże 2,5 mln kontaktów miesięcznie. To medium, które edukuje, 
dostarcza ciekawy kontekst i przede wszystkim wzbudza zaufanie.  
Zapraszamy do współpracy, Agencja Reklamowa BE Media (www.be-media.com.pl)

„DOKTOR SEN”,  
na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD
Ekranizacja powieści Stephena Kinga. 

Kontynuacja kultowego „Lśnienia", książki 
brawurowo zekranizowanej przez 

Stanleya Kubricka. W roli głównej zdobywca 
Złotego Globu Ewan McGregor.

„Słyszałem, że masz kasę”. NuOrder z kampanią ATL  
dla Dotykačka
Agencja komunikacji zintegrowanej NuOrder realizuje kampanię launchującą 
 dla czeskiego dostawcy systemów kasowych online Dotykačka. NuOrder jest 
odpowiedzialny za strategię brandu, kreację spotów oraz planowanie kampanii TV.  
NuOrder wygrał przetarg na realizację kompleksowych działań  
w ramach kampanii ATL. Agencja opracowała strategię dla wchodzącej na polski rynek 
marki systemów kasowych Dotykačka. Spot, oparty na antagonistycznym duecie 
restauratora i przestępcy-ciamajdy, wkrótce trafi do największych stacji radiowych  
i telewizyjnych. Zakup mediów realizuje dom mediowy Media Context, a badania koncepcji 
przeprowadził  ARC Rynek i Opinia.
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„KRAINA LODU 2”,   
na Blu-ray i DVD

Kontynuacja przeboju kinowego Disneya, 
który podbił serca widzów na całym 
świecie. Film, który zajmuje pierwsze 

miejsce na liście najbardziej dochodowych 
klasycznych animacji wszech czasów.

Dynamicznie zmieniające się okoliczności 
i morze niepokojących informacji 
Od marca reklama OOH działa w zupełnie nowej rzeczywistości, 
wykorzystując podstawową funkcję nośników, dostarcza  informacji  
w czasie rzeczywistym. Na nośnikach Warexpo informujemy mieszkańców 
Warszawy o nowych obostrzeniach i o działaniach, jakie pomogą uniknąć 
zachorowania. Także na naszych ekranach dziękujemy wszystkim, którzy 
w tym trudnym momencie pracują, dbając o nasze bezpieczeństwo. 
Komunikaty wizualne w cyklu #echo_waw powstają w dziale 
marketingu Warexpo.

Marcin Dorociński ambasadorem Santander Bank Polska
Santander Bank Polska rozpoczął współpracę z Marcinem Dorocińskim, jednym  
z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorów. Współpraca banku i aktora, 
znanego z zaangażowania w tematy ważne społecznie, rozpoczęła się nietypowo  
—  od opublikowanego na portalach społecznościowych nagrania wykonanego przez 
Marcina Dorocińskiego we własnym domu. W materiale aktor zachęcał do udziału w zbiórce 
charytatywnej rozpoczętej przez bank i Fundację Santander. Oprócz przekazania  
2 mln złotych dla polskich szpitali bank podwoił kwoty wpłacane przez darczyńców 
i przekazał je na zakup niezbędnego służbom medycznym sprzętu i wyposażenia 
potrzebnego do walki z koronawirusem.
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Unique One 
powołuje nowy 
dział Unique 
Loyalty!
Agencja Unique One 
nie zwalnia tempa. 
W 2018 r. otworzyła 
dział eventowy pod marką Unique Events, a teraz 
powołuje Unique Loyalty. Decyzja o wydzieleniu kolejnego 
działu została podjęta w związku z coraz większą liczbą 
prowadzonych programów lojalnościowych i promocji 
wsparcia sprzedaży B2B przez agencję Unique One. Na 
czele Unique Loyalty stanęła Magdalena Żebrowska, 
która jako Loyalty account supervisor obejmie nadzór nad 
prowadzonymi przez agencję programami, a także będzie 
odpowiedzialna za rozwój całego działu Loyalty w Grupie 
Unique. Magdalena Żebrowska zdobywała doświadczenie 
w agencji Nairobia, pracując dla takich marek jak: Syngenta, 
Tikkurila, Timex, PSA, PPG, Red Bull, Ceramika Paradyż, 
Bridgestone czy Kompania Piwowarska. 
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Prezentowane na kolejnych stronach wartości wydatków reklamowych po-
szczególnych sektorów są danymi netto według Publicis Groupe. Dane o wy-
datkach poszczególnych marketerów są danymi brutto według firmy Kantar.
Dziękujemy Publicis Groupe za udostępnienie raportu „Rynek reklamy w Pol-
sce w 2019 r. ". Dziękujemy firmie Kantar za udostępnienie danych o wydatkach 
reklamowych.  

m m p o n l i n e . p l

Nowa normalność 
marketingu

W tym raporcie podsumowujemy, co działo się w świecie marek 
i w najważniejszych sektorach marketingowych  

w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. 
 A był to czas bardzo dobry dla naszej branży.

 Tekst: Tomasz Wygnański

Wiemy także, że kolejnych kilkanaście miesięcy będzie 
zupełnie innych, trudniejszych, bardziej nieprzewidywal-
nych. Coraz częściej słyszymy o nowej normalności, czyli 
świecie, w którym praca zdalna, zasady „social distancing" 
i niemożliwość funkcjonowania niektórych dziedzin, np. 
dużych eventów, będą na porządku dziennym. 
Pandemia zmieni bardzo wiele, ale to nie znaczy, że do-
robek brandów i ludzi działających w marketingu będzie 
przekreślony. Tak jak np. dorobek systematycznej pracy 
naszej CMO Roku Beaty Krupińskiej i Banku Millennium. 
Czy też dorobek wyróżnianych przez nas marek i 
marketerów. 
Poprzednie kryzysy, choćby ten sprzed ponad 10 lat, po-
kazały, że konsumenci w niepewnych czasach nadal szukają 
wartości, co nie znaczy, że zawsze najniższej ceny. Tę 
wartość w oczach konsumenta dobre marki wciąż zacho-
wają i wciąż będą musiały budować. 
Wszyscy zastanawiamy się, czy pandemia wywoła także 
pozytywny „reset" w relacjach społecznych, a nawet po-
rządku gospodarczym. W naszym magazynie zawsze 
unikaliśmy nadmiernego entuzjazmowania się działaniami 
CSR marek i twierdzeniem, że zbawią one świat. Ale pan-
demia pokazuje, że rzeczywiście działania na rzecz dobra 
wspólnego stały się w tej chwili główną osią aktywności 
marek. Czy to jest właśnie nowa normalność?
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CMO Roku Beata Krupińska

Cicha mistrzyni
Od 16 lat kieruje komunikacją marketingową jednego z największych banków w kraju. 

Konsekwentnie i skutecznie. Unika rozgłosu. Nie udziela się w mediach, nawet branżowych. 
Podkreśla, że sukces to zasługa zespołu – marketingu i całego banku.  

I nie ma w tym pozy, fałszywej skromności. 

W banku rozpoczęła pracę 
pod koniec 2003 r., kilka 
miesięcy po tym jak BIG 
Bank Gdański zmienił na-

zwę na Bank Millennium. Wcześniej 
siedem lat przepracowała w firmie 
kosmetycznej Coty Polska, gdzie jako 
marketing manager zajmowała się m.in. 
markami Astor i Adidas.

W banku pojawiła się w momencie, gdy 
ten stał przed wyzwaniem ugrunto-
wania i upowszechnienia świeżo przy-
jętej marki. Przez blisko dekadę bank 
stawiał na komunikację powiązaną 
z celebrytami – w jego kampaniach 
przewinęła się plejada gwiazd rodzi-
mego show-biznesu: Anna Maria Jopek, 
Kasia Kowalska, Feel, Zakopower, Ro-
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Połączenie obydwu banków w listopa-
dzie ub.r. z marketingowego punktu 
widzenia też należy uznać za sukces. 
Odbyło się bowiem niemal niezauwa-
żalnie (zmiana szyldów na wszystkich 
placówkach w jeden weekend). Bank 
postarał się także w miły sposób re-
klamowo „powitać" przejętych klien-
tów – we wspólnej reklamie, sym-
bolicznie na moście, spotkali się 
bohaterowie reklam obu banków  
– Radek Kotarski i Piotr Adamczyk, 
który przez siedem lat reklamował 
Eurobank. Ot, sympatyczny gest, ale 
wizerunkowo udany.
Dziś Bank Millennium to już niezaprze-
czalnie krajowa czołówka, w zeszłym 
roku był drugim najhojniejszym rekla-
modawcą w branży. W konkurencji 
nowo otwartych kont zajął czwarte 
miejsce na rynku, a mierzy się tu wszak 
z o wiele większymi rywalami. Jego 
bankowość mobilna należy do najlepiej 
ocenianych i ma najwyższy w branży 
wskaźnik polecania przez klientów 
(tzw. NPS). W badaniu tzw. jakości do-
świadczeń klientów firmy Kantar Media 
zajął drugie, po ING Banku, miejsce. 
To też w dużej mierze wynik tego, jak 
bank się komunikuje. Choć szefowa tej 
komunikacji odpowie pewnie, że to nie 
jej zasługa...

DZIŚ BANK MILLENNIUM TO 
KRAJOWA CZOŁÓWKA, W UB.R. 
BYŁ DRUGIM NAJHOJNIEJSZYM  
REKLAMODAWCĄ W BRANŻY
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bert Górski, Hubert Urbański czy 
Krzysztof Hołowczyc.
W 2014 r. bank postanowił zmienić 
platformę komunikacji i na swoją 
„twarz" reklamową wybrał Radosława 
Kotarskiego, twórcę internetowych 
programów popularnonaukowych „Po-
limaty". I tu znów dało o sobie znać 
doświadczenie, a może intuicja, sze-
fowej komunikacji. To nie był jeszcze 
czas, gdy wszyscy na wyścigi zatrud-
niali do reklam influencerów. Jednak 
dzięki tej decyzji Millennium wcześniej 
niż inne banki wszedł komunikacyjnie 
w erę cyfrowej transformacji, łącząc 
tradycyjną komunikację reklamową 
ATL z atrakcyjnością internetową dla 
pokolenia milenialsów. Trzeba też do-
cenić wybór bohatera reklam – twórcy 
wartościowych treści, a nie kogoś, kto 
jest tylko internetowym celebrytą. 
Mimo upływu czasu ten format reklam 
bank wciąż z powodzeniem eksploatuje. 
Zapewne duża w tym zasługa zrozu-
mienia pomiędzy klientem (bankiem) 
a agencją reklamową, co wynika z dłu-
gofalowej współpracy, na którą szefowa 
marketingu stawia. Bank Millennium 
współpracuje z agencją Change od 

dziewięciu lat. Wcześniej przez sześć 
lat pracował z agencją Mather.
Bank, którego inwestorem strategicz-
nym od 2000 r. jest Banco Comercial 
Portugues (BCP), drugi największy 
bank w Portugalii, przez lata rozwijał 
się organicznie. Dużym sukcesem oka-
zały się wprowadzone w 2014 r. ra-
chunki indywidualne o nazwie Konta 
360°, do dziś sztandarowy produkt dla 
klientów indywidualnych w ofercie 
banku. Przełom nastąpił w ub.r. – BCP 
wygrało rywalizację o przejęcie Euro-
banku. Dzięki tej fuzji Millennium stał 
się siódmym pod względem wielkości 
i szóstym pod względem liczby klien-
tów bankiem w Polsce. O skali tej zmia-
ny najlepiej świadczy liczba placówek, 
która wzrosła z 360 do 830. Bank 
umocnił się zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, a do zamknięcia wy-
typował jedynie 60 oddziałów, co przy 
tego typu połączeniu stanowi znikomą 
ilość. Bank obsługuje 2,6 mln aktyw-
nych klientów bankowości detalicznej 
(z tego 0,5 mln wniósł Eurobank), 1,8 
mln korzysta z bankowości interne-
towej, w tym 1,4 mln z bankowości 
mobilnej.
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Marketer Roku: Unilever

Brytyjsko-holenderski koncern najodważniej wdraża CSR w swojej strategii. 
Mainstreamowe brandy zyskują nowy wymiar, ale pojawiły się też nowe nowe, 
których cały koncept opiera się na ekologii i etyce.

Korzenie obecnej polityki Unilevera sięgają roku 
2010, kiedy firma przedstawiła koncept „The Uni-
lever Sustainable Living Plan". Było to jeszcze pod 
rządami poprzedniego wieloletniego CMO Keitha 

Weeda, który odszedł w ub.r. 
W ciągu tych 10 lat w firmie pojawiło się wiele działań, 
które rzeczywiście wdrażały ten pomysł w życie  od zmiany 
receptur marki Knorr do deklaracji sprzed czterech lat 
o tym, że reklamy Unilevera nie będą stereotypizować 
kobiet. Pożegnaliśmy się więc zarówno ze słonymi zupami 
w proszku, jak i skąpo odzianymi modelkami w spotach 
Axe. Na opakowaniach Liptona pojawiło się logo Rainforest 
Alliance, a porcja lodów Magnum na patyku zmniejszyła 
(niestety) objętość. 
Na pewno motywem tych zmian była nie tylko etyka, ale 
także biznes. Przez ostatnią dekadę wielkie firmy FMCG 
działały pod ogromną presją. Konkurencja ze strony lokal-
nych marek, obecność w kategoriach, w których trudno 
budować marże, rosnąca rola wielkich retailerów sprawiły, 
że koncerny dóbr konsumenckich potrzebowały nowego 
pomysłu na siebie. 
Wspomniany już Keith Weed powiedział kiedyś, że marki 
Unilevera będą miały „więcej magii" i nie będą opierać 
swojej pozycji wyłącznie na funkcjonalności. Niewątpliwie 
elementem tej magii jest także społeczna odpowiedzialność 

i aktywność marek, jak to się znakomicie udało w przypadku 
brandu Dove. 

Fala aktywności prospołecznych Unilevera dociera do Polski 
z pewnym opóźnieniem, ale niedawno stała się faktem. 
Pierwszym tego zwiastunem były działania Ben and Jerry's, 
w tym wielokrotnie nagradzana „Niezniszczalna tęcza". 
W ubiegłym roku mieliśmy już launch dwóch marek cał-
kowicie opartych na koncepcie ekologicznym: Seventh 
Generation oraz Love Beauty and Planet. Są to pierwsze 
tego typu produkty w Polsce wprowadzone przez dużego 
gracza FMCG do masowej dystrybucji. 
I wiadomość z ostatnich tygodni – o zaangażowaniu Uni-
levera w pomoc dla dotkniętych pandemią. Firma nie tylko 
przekaże swoje produkty potrzebującym, np. szpitalom 
(również w Polsce), ale także pomoże partnerom, np. skle-
pom detalicznym, uruchamiając linię kredytową (globalnie 
kwota na pomoc partnerom to 500 mln euro).
Wypada mieć tylko nadzieję, że Unilever, „tworząc lepszy 
świat", nie zapomni o agencjach reklamowych i swoich 
innych dostawcach usług marketingowych.

GENERAL MANAGER: Marek Kopyto
WYBRANE AGENCJE: Mindshare, 180heartbeats Jung v. Matt, 
Grandes Kochonos 

Dodaje markom magii
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Marka Roku: Xiaomi

Od zera  
do wicelidera

Firma produkująca telefony komórkowe pod 
marką Xiaomi powstała w Chinach 10 lat 
temu. Dziś jest czwartym największym pro-
ducentem na świecie (ok. 9% globalnego 

rynku). W Polsce jej smartfony pojawiły się pod 
koniec 2016 r. Początkowo ich dystrybutorem była 
firma ABC Data. Oficjalnie polskie biuro Xiaomi 
wystartowało na początku ub.r. Według danych na 
koniec 2019 r. Xiaomi jest wiceliderem polskiego 
rynku smartfonów – ma w nim 23% udziału iloś-
ciowego. Rocznie Polacy kupują ok. 9,5 mln 
smartfonów.
Sukces zawdzięcza strategii projektowania telefo-
nów z naciskiem na elegancki, nowoczesny design, 
zaawansowanych technologicznie i oferowania ich 
w cenach niższych niż porównywalne modele kon-
kurencji. W rynku wartym 12,5 mld zł na koniec 
ub.r. marka miała 14% udziałów.
Tempo budowania pozycji rynkowej jest imponujące, 
zważywszy że jeszcze dwa lata temu udziały marki 
wynosiły 2,5%. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie 
sprzyjające okoliczności. Chiński koncern Huawei 
(drugi na świecie producent), któremu nieomal 
udało się u nas zdetronizować wieloletniego lidera 
– koreańskiego Samsunga, ucierpiał na amerykań-
skich sankcjach i ograniczeniu współpracy z Google, 
w rezultacie czego sprzedaż jego telefonów w ub.r. 
spadła. Tę okoliczność sprawnie wykorzystało Xia-
omi. Firma zbudowała markę, praktycznie nie wydając 

na reklamy. Jej budżet reklamowy jest 10 razy mniejszy 
niż Huawei i 15 razy mniejszy niż Samsunga. Zrobiła 
to, opierając się na rzeszy ambasadorów swojej marki 
(Mi fanów), dla których organizuje eventy, zaprasza 
na konferencje, udostępnia sprzęt do testów, rozdaje 
upominki, a ci rewanżują się, polecając markę.
Telefony Xiaomi sprzedają wszyscy czterej opera-
torzy komórkowi i wszystkie liczące się sieci mar-
ketów z elektroniką, firma rozwija także sieć włas-
nych sklepów Mi Store – ma ich już 17.
Imponuje także rozmach, z jakim chiński producent 
rozszerza swoją markę na kolejne kategorie pro-
duktowe. To, że obok smartfonów i akcesoriów do 
nich Xiaomi sprzedaje także laptopy czy telewizory, 
specjalnie nie dziwi. Ale drugim najchętniej kupo-
wanym w Polsce jej produktem są elektryczne hu-
lajnogi. Firma udziela innym producentom licencji 
na używanie swojej marki (w niektóre start-upy 
sama inwestuje) i tak ze znaczkiem Xiaomi kupimy 
np.: czajniki, naczynia i akcesoria kuchenne, elek-
troniczne wagi łazienkowe, „inteligentne" żarówki, 
słuchawki, sprzęt sportowy, buty, odzież, portfele, 
okulary, parasolki, plecaki, walizki podróżne, 
oczyszczacze powietrza, pojazdy typu segway, 
lornetki, a nawet sztućce, pościel czy instrumenty 
muzyczne. Nie sposób tu wymienić wszystkich. 
W ten sposób marka buduje swój własny świat 
i zaprasza do niego konsumentów.
XIAOMI TECHNOLOGY POLSKA

Dzięki sprzyjającym okolicznościom chińska marka 
smartfonów błyskawicznie zbudowała bardzo mocną 
pozycję na rynku. Zrobiła to bez wielkich nakładów 
reklamowych, za to w oparciu o marketing rekomendacji. 
Imponuje zdolnością adaptacji w bardzo wielu, często 
odległych, kategoriach produktowych.
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FINANSOWY SUKCES ROKU 
Płatności mobilne pod marką Blik to dowód, że w imię wspól-
nych korzyści warto się dogadać. Marka ma duże szanse na 
międzynarodową karierę.
W 2014 r. doszło o bezprecedensowej na naszym rynku 
sytuacji – sześć konkurencyjnych banków: Alior Bank, Bank 
Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank 
i PKO BP, porozumiało się, by stworzyć system płatności 
mobilnych. Do ich promocji wybrano markę Blik. Początki 
nie były łatwe, partnerzy długo nie mogli porozumieć się 
m.in. co do finansowania reklam. Ale w końcu się udało i od 
końca 2016 r. spółka Polski Standard Płatności (PSP), którą 
w tym celu utworzono, prowadzi już regularnie działania 
reklamowe. Do systemu dołączały kolejne banki: Getin Bank, 
Pekao SA, BNP Paribas, Credit Agricole oraz banki ze Spół-
dzielczej Grupy Bankowej SGB.
W zeszłym roku użytkownicy systemu wykonali blisko 220 
mln transakcji, czyli ok 600 tys. transakcji dziennie. Najpo-
pularniejszy Blik jest w płatnościach internetowych (70% 
wszystkich transakcji), ale rośnie korzystanie także w termi-
nalach płatniczych, w wypłatach bankomatowych oraz prze-
lewach bezpośrednich. Na koniec ub.r. Blik był dostępny w 476 
tys. punktów usługowo-handlowych posiadających 538 tys. 
terminali płatniczych (to 65% wszystkich terminali w Polsce) 
oraz w ponad 20 tys. bankomatów (90% wszystkich w kraju).
Tempo wzrostu popularności to najlepszy dowód, że w imię 
wspólnego interesu nawet nawzajem konkurującym na co 
dzień firmom opłaca się dogadać. Z reklamowego punktu 
widzenia to jedyny na rynku przypadek, że tyle konkuren-

cyjnych firm wspólnie finansuje reklamy jednej marki. W kam-
paniach reklamowych Blika występowali nawet równocześnie 
bohaterowie z reklam poszczególnych banków. 
Także samodzielnie przygotowywane przez PSP reklamy 
Blika, w których występuje raper Daniel Ciupryk ps. MC Silk, 
wyróżniają się na plus wśród rodzimych produkcji reklamo-
wych, zwłaszcza branży finansowej. 
Jak ocenić ten projekt z 5-letniej perspektywy? Z pewnością 
jako sukces. Już pod koniec ub.r. Blik stał się popularniejszą 
formą płacenia za zakupy w internecie niż karty płatnicze. 
Wzrost popularności marka zawdzięcza nie tylko kampaniom 
reklamowym, ale także, w dużej mierze, bezpośrednim re-
komendacjom konsumentów wśród rodziny i znajomych, 
a to wręcz bezcenny kapitał.
Ten sukces doceniła firma kart płatniczych Mastercard, 
jedna z dwóch obok Visy największych na świecie, która 
w ub.r. zdecydowała się zainwestować w spółkę PSP (została 
jej udziałowcem). Dzięki temu Blik, którego słabością był 
fakt, że jest to system krajowy – można się nim posługiwać 
wyłącznie w Polsce, ma się stać częścią globalnego systemu 
Mastercarda. Dzięki temu będzie można płacić Blikiem zbli-
żeniowo – np. za pomocą smartfonów oraz zegarków, i to 
na całym świecie. Szefowie PSP wprost mówią o nowym 
etapie rozwoju firmy i marki i chyba nie na wyrost.
Sukces, zwłaszcza„"made in Poland", zawsze cieszy.
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI
DYR. MARKETINGU: Krzysztof Ziewiec
AGENCJE: Change Serviceplan, Spark Foundry
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BNP Paribas Bank Polska

W czasach gdy branża bankowa co rusz staje wobec krytyki 
(kredyty frankowe, pozwy zbiorowe, wyrok TSUE), rekordowo 
niskie stopy procentowe od wyjątkowo długiego czasu nie 
pozwalają oferować wystarczająco atrakcyjnego dla 
konsumentów oprocentowania depozytów, same banki 
zmuszane są zaś do wysokiej daniny (podatek bankowy, 
składki na bankowy fundusz gwarancyjny), dobry pomysł 
na promocję wizerunku jest na wagę złota. I BNP Paribas 
taki pomysł znalazł. Zbiegło się to w czasie z „rebrandingiem", 
czyli pozbyciem się z nazwy członu BGŻ  –   pozostałości 
po dawnym Banku Gospodarki Żywnościowej, który 
nowoczesności nie dodawał. 
Bank postanowił występować jako „wrażliwy" społecznie. 
W kampaniach reklamowych porusza tematy niekoniecznie 
czy raczej luźno związane z samą bankowością. I tak mieliśmy 
np. kampanię pt. „Dlaczego nie ma kobiet na banknotach?". 

Wyróżnienia

BANK  
Z LUDZKĄ TWARZĄ 
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Logo każdej firmy to świętość.
Wie o tym każdy junior brand manager i każdy guideline.

Ale dziś nasze logo jest zbudowane z Waszych logotypów.
Bo tworzycie markę razem z nami. Jesteście jej częścią.

Dziękujemy Wam za to.

Zespół marketingu Banku BNP Paribas

* Kolejność pokazania partnerów jest przypadkowa. Wszystkich Was cenimy tak samo : )

*
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I choć to pytanie do Narodowego Banku Polskiego, to mogło 
się spodobać nie tylko zagorzałym feministkom. Następnie 
bank przygotował kampanię na fali coraz powszechniejszej 
walki z internetowym hejtem, i nie tylko, bank pokazywał 
siłę pozytywnych wzorców. Jako sponsor zaangażował się 
w akcję „Ostatni Twój Weekend" (razem m.in. z wydawnictwem 
Agora i Mastercardem). Akcja była wielokrotnie nagradzana 
na branżowych festiwalach. Później była kampania 
„rebrandingowa", w której dzieci pytały np. „Czy kiedy 

dorosnę, będzie jeszcze świeże powietrze?", „Czy kiedy 
dorosnę, znajdę pracę w Polsce?". Kolejna kampania banku 
była proekoligiczna – obiecywał sadzenie drzew w zamian 
za otwieranie kont. Konsekwencja godna uznania.
Tym wyróżnieniem doceniamy właśnie konsekwentne 
starania o ocieplenie wizerunku marki.
DYR. MARKETINGU: Dariusz Maciołek
AGENCJE: Publicis Lion, Point of View, Havas Media, Sales 
and More
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W czasach niesprzyjających hipermarketom Carrefour 
postawił na odważną, zdecydowaną strategię. 
Carrefour od kilku lat z sukcesem dywersyfikuje formaty 
swoich sklepów. W ubiegłym roku, z silną już bazą super-
marketów i sklepów typu convenience, odważnie zaczął 
testować nowości. Postawił pierwsze sklepy bezobsługowe. 
Działa już także kilka placówek pod szyldem Supeco, które 
mają być połączeniem dyskontu i hurtowni. 
Sklep internetowy Carrefoura w szybkim tempie zyskuje 
klientów. Detalista stawia tu na wykorzystanie nowych 
technologii, takich jak AI wdrażane z firmą Synerise. 
W zwiększaniu zakupów i portfela mobilnych klientów 
pomaga Carrefourowi Google. Dodatkowo jako pierwsza 
tak duża sieć zdecydował się na sprzedaż za pośredni-
ctwem Allegro.
Najmocniejszym jednak ruchem Carrefoura było przyjęcie 

nowej strategii wyraźnie stawiającej mocny akcent na od-
powiedzialność społeczną, która już zaowocowała zdecy-
dowaną zmianą postrzegania marki. Jednym z filarów tej 
strategii jest misja przeprowadzenia „transformacji żywie-
niowej”, która wykracza daleko poza zmiany na półkach.
Konsekwencją nowej strategii jest też nowa platforma 
komunikacji, której emanacją jest kampania „Act For Food" 
brawurowo prowadzona przez Saatch & Saatchi IS z po-
mocą Arena Media, K2 Precise i Performics.  
Kropką nad i niech będą wyniki sieci za 2019 r. Polski oddział 
okazał się jednym z najlepszych w globalnej sieci Carrefoura 
(która na Zachodzie boryka się ze spadkami), wypracowując 
5% wzrost obrotów LfL. 
DYREKTOR MARKETINGU: Michał Sacha 
AGENCJE: Saatch & Saatchi IS,  Arena Media,  K2 Precise, 
Performics

Carrefour
Wyróżnienia

SUKCES W DUŻYM I MAŁYM FORMACIE 
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Ubiegły rok był kolejnym rekordowym dla sprzedawców sa-
mochodów w Polsce. Sprzedaż nowych aut wzrosła o 4,1%. 
Spośród 15 największych marek (83% rynku) 9 zanotowało 
wzrosty sprzedaży, a 7 – spadki.
Ponieważ należymy do Unii Europejskiej, a producenci utrzy-
mują wyrównane ceny na całym obszarze UE, ceny samochodów 
są dostosowane do zamożności Niemców czy Francuzów, a nie 
Polaków, Węgrów czy Bułgarów. Dlatego rocznie kupujemy ok. 
550 tys. nowych samochodów, trzy czwarte z nich kupują firmy, 
a z zagranicy, głównie z Niemiec, sprowadzamy rocznie ok. 1 
mln aut używanych.  Ubiegły rok okazał się wyjątkowo udany 
dla rumuńskiej marki Dacia. Należąca wcześniej do państwa 
rumuńska fabryka samochodów w 1999 r. w ramach prywaty-
zacji trafiła w ręce francuskiego koncernu Renault. Może marka 
Dacia nie jest wśród najbardziej pożądanych, ale z powodów 

jak wyżej, jeśli Kowalski już kupuje nowe auto, to wybiera takie, 
na jakie go stać, a nie o jakim marzy. I w tej konkurencji Dacia 
pokazała w ub.r. pazur. Najpopularniejszym modelem ubiegłego 
roku wśród klientów indywidualnych była Dacia Duster – 
sprzedano 9,1 tys. szt. tego modelu, co oznacza imponujący 
wzrost o 74%. W rezultacie marka Dacia awansowała na piątą 
najpopularniejszą markę samochodów w Polsce. W całym 2019 
r. zarejestrowano 30,8 tys. aut tej marki, o 22,7% więcej niż 
w 2018 r. Udział marki w rynku wyniósł blisko 5,6% (szacunek: 
Samar). Sukces tym bardziej wart docenienia na tle konkuren-
cyjnych, o wiele mocniej reklamowanych marek.

RENAULT POLSKA
MARKETING MANAGER: Beata Bednarek
AGENCJE: Publicis Poland, OMD

Dacia
Wyróżnienia

DOBRZE WYCENIANA
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Wyróżnienia

Chociaż polski rynek drogeryjny jest zdecydowanie zdomi-
nowany przez sieć Rossmann, Hebe skutecznie walczy o silną 
drugą pozycję. Gołym okiem można zauważyć, że marka 
Hebe w ostatnim roku wyrobiła sobie w świadomości Polaków 
dobrą pozycję, przełamując dotychczasową hegemonię Ross-
manna. Intensywnie rozbudowywana sieć – w 2019 r. po-
większyła się o 46 nowych lokalizacji, by na koniec roku liczyć 
ich 273 – przyciąga klientów bardzo świeżym asortymentem. 
Podczas gdy półki konkurenta stały się dość nudne, Hebe 
dywersyfikuje ofertę zarówno pod względem doboru marek, 
jak i segmentów cenowych. Podążając za trendami, z suk-
cesem postawiła przy tym na marki naturalne, ekologiczne 
i wegańskie, w tym jako jedna z pierwszych na stałe do 
asortymentu wprowadziła oparte na naturalnych składnikach 
kosmetyki do makijażu. Poza szeroką ofertą kosmetyków na 
wyłączność Hebe rozwijała również marki własne – Hebe 
Professional i Hebe Cosmetics. 
Warto zauważyć także nowe projekty, jak koncept store in 
store, który sieć rozwijała m.in. z marką Revolution Makeup, 
a w drogerii w CH Westfield Arkadia także z marką Inglot. 
Wszystkie nowo otwarte drogerie Hebe wyposażone zostały 
w nowoczesne rozwiązania, w tym ekrany LCD, na których 
wyświetlana jest aktualna oferta sklepu.

Co roku, inwestując w nowe placówki, Hebe konsekwen-
tnie raportuje dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprze-
daży. Ubiegły rok okazał się przełomowy – Jeronimo 
Martins, do którego sieć należy, ogłosiło, że Hebe osiąg-
nęła punkt break even na poziomie EBITDA, po raz pierw-
szy nie generując straty operacyjnej. Jej obroty wyniosły 
w 2019 r. 259 mln euro, co oznacza, że wzrosły w tej 
walucie o 24,9% (i o 25,9% w złotówkach). Także w ujęciu 
LfL obroty sieci okazały się wyższe niż rok wcześniej 
–  o 7,4%. 
Mocnym akcentem 2019 r. było także uruchomienie przez 
Hebe w lecie sklepu internetowego, wsparte intensywną, 
zauważalną (co potwierdzają m.in. analizy Inquiry) kampanią 
reklamową. Jej koncepcję opracowała agencja V&P, z którą 
współpracę sieć podjęła także w 2019 r. 
Zdaje się, że 2020 r. może jeszcze bardziej wzmocnić markę. 
Planuje ona otwarcie  w Polsce 50 nowych drogerii, a Pedro 
Soares Dos Santos, prezes zarządu i CEO Grupy Jeronimo 
Martins, poinformował, że szyld Hebe zostanie wprowa-
dzony na rynki Czech i Słowacji.  
DYREKTOR MARKETINGU: (Jeronimo Martins Drogerie i Far-
macja): Magdalena Mularuk
AGENCJE: V&P, ABC 4 Brands, MediaCom

Hebe

INNOWACJA I RÓŻNORODNOŚĆ DODAJE MARKOM MAGII
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Wyróżnienia

Danone jeszcze bardziej rozwija produkty i marki, które 
służą zdrowiu konsumentów i chronią planetę.
Danone wdraża nowy model marek – „manifesto brand”, 
który zakłada rozwój marek z misją, pomagających rozwijać 
się społeczeństwom, zabezpieczających zdrowie konsu-
mentów i dbających o kondycję planety. Jest on spójny z wizją 
firmy „One Planet. One Health”.
Nowy model marek uwzględnia zmiany w ofercie produk-
towej, upraszczanie składów produktów, obniżanie poziomu 
cukru, polepszanie linii produktów różnych marek, jak np. 
Activia, Danone, Actimel, a także zgodnie z europejskimi 
trendami rozbudowywanie półki marek bio. Zmianie ulegają 
również pozostałe elementy marketingu – wymiana opa-
kowań na przyjaźniejsze dla środowiska i recyklingu. W tym 
celu firma przystąpiła do paktu wykorzystania tworzyw 
sztucznych, który jest pionierską inicjatywą w skali świata.
Zainicjowała go Fundacja Ellen Macarthur. Polska jest czwar-
tym krajem, w którym podjęto tę inicjatywę, a jej celem 
jest wprowadzenie pomysłów na wykorzystanie tych two-
rzyw sztucznych, które już zostały wyprodukowane, a nie 
produkowanie nowych. 
Wraz z wdrożeniem „Manifesto brand” Danone zmienia 
również model komunikacji z konsumentami. Rezygnuje 

z masowego kontentu na dużą skalę i stara się dopasować 
zindywidualizowane komunikaty reklamowe do mniejszych 
grup docelowych, prowadząc komunikację targetowaną. 
Zmiany zachodzą również po stronie współpracy z agen-
cjami reklamowymi (w Polsce obsługą kreatywną i digitalową 
zajmują się agencje VML i Y&R oraz dom mediowy Media-
Com) na rzecz agencji mniejszych, butikowych, z którymi 
pracuje w całej Europie. Nowym kierunkiem inwestycji 
w media jest digital, gdzie znajduje się coraz więcej grup 
konsumenckich Danone. 
Z sukcesem rozwija również drugie ramię swojego biznesu, 
czyli ofertę produktów pochodzenie roślinnego (na bazie 
soi, kokosa, migdałów) sprzedawaną pod szyldem Alpro, 
którą w 2016 r. koncern kupił od WhiteWave Foods. Produkty 
pochodzenia roślinnego są jedną z najszybciej rozwijających 
się kategorii spożywczych, stanowiących alternatywę dla 
produktów mlecznych, a grono ich konsumentów sukce-
sywnie rośnie. Firma stale rozszerza tę grupę produktów, 
w których kluczowe znaczenie mają napoje roślinne oraz 
desery roślinne. Marka Alpro jest obecnie liderem tego 
segmentu z udziałami na poziomie blisko 90 proc. 
DYREKTOR MARKETINGU: Inga Songin
AGENCJE: VMLY&R,  MediaCom

Danone

GIGANT W TRAKCIE ZMIAN
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Wyróżnienia
Revolut 

Revolut – alternatywa dla tradycyjnych usług bankowych 
opierająca się na wszechstronnej aplikacji mobilnej i pole-
ceniach przez użytkowników – istnieje pięć lat, a polski 
rynek podbija od dwóch lat (w marcu 2018 r. otwarto oficjalnie 
biuro w Warszawie). W chwili premiery Revolut miał 40 tys. 
indywidualnych użytkowników, obecnie ich liczba dobiega 
do miliona.
Czym ich przekonuje? Z pewnością szybkością założenia 
konta (można to zrobić samodzielnie w parę minut), łatwością 
obsługi aplikacji mobilnej oraz wszechstronnością i przej-
rzystością oferty, w tym brakiem ukrytych opłat. Duży nacisk 
Revolut kładzie także na bezpieczeństwo – kartę płatniczą 
można zablokować i odblokować jednym kliknięciem, a geo-
lokalizacja pozwala na kontrolę dostępu do usługi. Start-up 
dba o utrzymywanie bliskich kontaktów z użytkownikami 
– w zeszłym roku w szeregu polskich miast odbyły się spot-
kania face-to-face, tzw. RevRally, z setką najaktywniejszych 
użytkowników w danej lokalizacji.
Skokowy wzrost popularności fintechu w Polsce robi tym 
większe wrażenie, że Revolut nie podjął dotychczas współ-
pracy na naszym rynku z żadną agencją reklamową, digita-
lową, marketingową, PR czy domem mediowym. Wszystkie 
działania realizuje samodzielnie przy wsparciu centrali 
w Londynie, a rośnie prawie wyłącznie organicznie, m.in. 
poprzez partnerstwa z markami takimi jak Play, Orange, 
Itaka czy Bolt.
COUNTRY MANAGER: Karol Sadaj
KOMUNIKACJA: Stefan Bogucki
ROZWÓJ BIZNESU: Marat Azatjan
COMMUNITY MANAGEROWIE: Katarzyna Wabik i Bartosz 
Czerkies 
REVOLUT DLA FIRM: Monika Kania

RAPORT  
SPECJALNY  

- finanse  
i ubezpieczenia  

dla detalisty

przegląd: kont firmowych,  
kredytów gotówkowych 
i hipotecznych, kart kredytowych. 
ubezpieczeń firmowych.

rozwiązania mobilne i innowacje 
produktowe/usługowe w zakresie 
bankowości i ubezpieczeń.

finansowanie inwestycji  
– dostępne kredyty, dotacje  
i inne formy finansowania.

„głos branży”: co dla detalistów 
jest kluczowe przy wyborze banku 
i ubezpieczyciela: czego szukają 
i czego potrzebują.

KONTAKT W SPRAWIE REKLAM:  
Monika Łojek, 728 364 676,  
monika.lojek@media.com.pl

DATA PUBLIKACJI:  CZERWIEC 2020
NAKŁAD:  80 TYS. EGZEMPLARZY
DOTARCIE: 
• właściciele, kierownicy niezależnych sklepów  
  spożywczych, stacji benzynowych, drogerii
• centrale zakupowe sieci handlowych  
  i niezależnych hurtowni
• producenci FMCG

FINANSE NOWEJ GENERACJI 
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„Bez paragonu butelek nie przyjmujemy". Taki oto napis 
zwykle straszył w sklepach miłośników piwa, którzy po 
wypiciu ulubionego napoju chcieli zrobić coś dobrego dla 
planety i oddać puste butelki. Akcja „Wielka Zwrotka Ż" 
bazuje na genialnie prostym i bardzo prawdziwym insighcie 
znanym niemal wszystkim, którzy kiedykolwiek odwiedzili 
sklep spożywczy. I można się tylko dziwić, że nikt wcześniej 
na to nie wpadł. Korporacje wymyślają skomplikowane po-
mysły na zbawianie świata, a idea Grupy Żywiec, to coś tak 
prostego, konkretnego, każdy może się do niej przyłączyć. 
W skrócie: Grupa Żywiec namawia sklepy, aby przyjmowały 
wszystkie jej opakowania zwrotne, nawet jeżeli konsument 
nie ma paragonu. Osoba zwracająca dostaje butelkę dostaje 
35 gr, 15 gr trafia do sklepu – ma stanowić dla detalisty 
zachętę i pokrywać koszty związane z magazynowaniem etc.

Jest to więc projekt win-win-win. Butelki trafiają nie pod 
ławkę na trawnik, ale do ponownego użycia, konsument 
dostaje pieniądze, a i sklep nie jest stratny.
W kampanii reklamowej promującej projekt wzięli udział 
Monika Brodka, Marcin Dorociński i Maciej Musiał. Kompo-
zytor Marcin Macuk na nowo zaaranżował hit „Bring it back", 
który towarzyszy akcji. Same spoty, choć sympatyczne, nie 
są żadną rewelacją. Ważne, że służą dobrej idei. Bardzo 
podoba się natomiast pomysł odwrócenia logo „Żywca" na 
opakowaniach. 
Chcemy widzieć więcej takich ekoakcji. Konkretnych, pro-
stych, do których każdy konsument może się przyłączyć. 
DYREKTOR MARKETINGU: Katarzyna Malczewska-Błaszczuk  
AGENCJE: 2012 Agency, VMLY&R, Live, Starcom, Hope, Sputnik 
Studio  

1038138 ZYWIEC ogłoszenie MiM.indd   1 08.04.2020   14:46

Grupa Żywiec „Wielka Zwrotka Ż"

PRAWDZIWE WIN, WIN, WIN
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Wyróżnienia

Gdy na początku 2018 r. gruchnęła wiadomość, że PKN 
Orlen, największa firma paliwowa i w ogóle największa 
firma w kraju, będzie sponsorować zespół w wyścigach 
Formuły 1, wielu zastanawiało się, czy to nie przejaw wy-
bujałych ambicji kierownictwa firmy. A gdy jeszcze wyszło 
na jaw, że na ten najdroższy w historii polskiego sponsoringu 
sportowego kontrakt firma przeznaczy 100 mln zł, to z wielu 
stron posypały się na nią gromy.
Czy jednak firmy, która ma rocznie 110 mld zł przychodów 
i zarabia na czysto 4,5 mld zł (zysk netto w 2019 r.), nie stać 
na to? Stać. Zwłaszcza że te 100 mln zł to wydatek na dwa 
lata, czyli po 50 mln zł rocznie. 40 mln zł kosztuje kontrakt 
reklamowy z zespołem Formuły 1, a 10 mln zł to wydatki 
na działania komunikacyjne związane z tym sponsoringiem. 
Dla porównania 10 mln zł kosztował Orlen coroczny ma-
raton, dwudniowa impreza głównie dla biegaczy z Warszawy 
i na dodatek denerwująca wielu stołecznych kierowców, 
dlatego w tym roku Orlen ją skasował.
Jednak Formuła 1 to najpopularniejsze wyścigi samocho-
dowe, więc raczej bardziej odpowiednie środowisko dla 
firmy paliwowej niż biegi długodystansowe. Formuła 1 prze-
żywa wzloty i upadki, można jej zarzucać zbyt silne uza-

leżnienie od pieniędzy sponsorów, ale 21 wyścigów grand 
prix rocznie to wciąż imprezy gromadzące w sumie dwu-
miliardową widownię przed telewizorami. 
Sponsoring Formuły 1 Orlen połączył ze wsparciem Roberta 
Kubicy, jedynego jak dotąd polskiego kierowcy w F1, który 
dzięki temu powrócił po 7-letniej przerwie spowodowanej 
wypadkiem. Już samo to jest materiałem na dobry story-
telling dla marki (Kubicę Orlen podkupił Grupie Lotos, o któ-
rej przejęcie się stara). 
Orlen twierdzi, że to m.in. dzięki Kubicy w Formule 1 
w ub.r. sprzedaż detaliczna na stacjach paliw koncernu 
wzrosła o ok. 4%, czyli o 300 mln zł. To jednak raczej 
zasługa wspomnianej loterii. Sponsoring Formuły 1 należy 
traktować jako inwestycję wizerunkową. Orlen to najbo-
gatsza firma w kraju i decyzja o skumulowaniu nakładów 
na jeden duży projekt sponsoringowy wydaje się racjonalna. 
Nawet jeśli właśnie ze względu na wielkość spotyka się 
z krytyką.
SZEF MARKETINGU: Adam Burak, członek zarządu
DYR. MARKETINGU: Jarosław Skorupa, dyr. wykonawczy ds. 
marketingu
AGENCJE: Red8 Advertising, Starcom, Sigma Bis

Orlen

ZA ODWAGĘ 



Wsparcie jedynego polskiego kierowcy 
w Formule 1 i mocne zaistnienie w tej 
dyscyplinie było oparte na dążeniu do 

wzmocnienia międzynarodowej pozycji koncer-
nu. Ważnym aspektem komunikacyjnym była 
także historia powrotu zawodnika do rywaliza-
cji w królowej motorsportu. Robert wykazał się 
niezwykłą determinacją i wytrwałością – czyli 
cechami, które są bliskie także marce ORLEN. 
Właśnie wokół tego tematu powstała między-
narodowa kampania wizerunkowa, której ce-
lem było budowanie rozpoznawalności marki  
ORLEN w związku z co-brandingiem stacji star  
w Niemczech i Benzina w Czechach. 
Współpraca z Kubicą jest również główną 
platformą działalności koncernu w Polsce, zarówno w kontek-
ście komunikacyjnym, jak i wizerunkowym oraz marketingowym.  
W ubiegłym roku na stacjach ORLENU została zrealizowana loteria 
o niespotykanej do tej pory wartości nagród oraz długości trwania. 
Dla klientów stacji ORLEN przygotowano 88 samochodów, wyjaz-
dy na 6 wyścigów Roberta Kubicy, w ramach których odbywały się 
indywidualne spotkania z mistrzem, oraz ponad 11 mln produktów 
VERVA. Realizacja między innymi działań związanych z Robertem 
Kubicą i obecność w Formule 1 przełożyła się na pozytywny wynik 
sprzedaży detalicznej w 2019 r., który wzrósł o prawie 300 mln zł  
w stosunku do 2018 r. 
Grand Prix Formuły 1 rozgrywane są na torach na całym świecie, 
a zatem większość kibiców obserwowała starty polskiego kie-
rowcy dzięki transmisjom telewizyjnym oraz on-line. Dlatego,  
z myślą o nich tematem przewodnim ubiegłorocznej edycji  
VERVA Street Racing była królowa motorsportu. Dwudniową im-

prezę w Gdyni odwiedziła rekordowa liczba 250 
tys. sympatyków motoryzacji i członków ORLEN 
Team z Robertem Kubicą na czele, a niemal 5 mln 
osób obejrzało relację na żywo z wydarzenia na ka-
nałach studia VSR oraz kanałach SoMe.
Dla wszystkich fanów Roberta Kubicy, którzy od 
ubiegłego roku wspierają go w powrocie do ści-
gania w Formule 1, realizowane są liczne akcje 
angażujące w social mediach. Do tego celu wyko-
rzystywane są kanały własne koncernu, ale także 
inne kanały komunikacyjne, których odbiorcą są 
fani motorsportu i Formuły 1. 
Zaangażowanie PKN ORLEN w Formułę 1  
i współpracę z Robertem Kubicą jest projektem 
długofalowym, w tym roku kontynuowanym z ze-

społem Alfa Romeo Racing ORLEN. Wsparciem dla tej inicjaty-
wy będą starty polskiego kierowcy w serii DTM, w której Robert 
Kubica wystąpi w barwach zespołu ORLEN Team Art. To kolejne 
działanie wzmacniające budowę rozpoznawalności marki ORLEN 
na rynku niemieckim, z myślą o przyszłym rebrandingu stacji star 
na ORLEN. 
Obecna sytuacja związana z epidemią zatrzymała świat sportu, 
przenosząc go do wirtualnej sieci. Po raz pierwszy zmagania Rober-
ta Kubicy można było śledzić w 12-godzinnym wyścigu Suzuka oraz 
24 h wyścigu Nürburgring (simracing) zrealizowanych w kwietniu, 
a już wkrótce zmagania kierowców ORLEN Team będzie można 
śledzić w autorskim projekcie e-gamingowym PKN ORLEN. 
W prowadzonych przez PKN ORLEN projektach związanych z Ro-
bertem Kubicą i Formułą 1 koncern wspierany był przez agencje: 
Unique One, Red8 Advertising, Publicis Worldwide, My Place oraz 
Public Dialog. 

PKN ORLEN W ŚWIECIE FORMUŁY 1 
NA TLE PONADDWUDZIESTOLETNIEJ HISTORII ZAANGAŻOWANIA NASZEJ FIRMY 

W SPORT,  PROJEKT ZWIĄZANY Z ROBERTEM KUBICĄ I FORMUŁĄ 1 JEST DZIAŁANIEM BEZ 
PRECEDENSU. KONCERN MOŻE BYĆ Z NIEGO TYM BARDZIEJ DUMNY, PONIEWAŻ DZIĘKI 

KREATYWNOŚCI I PROFESJONALIZMOWI OBSZARÓW SPONSORINGU, KOMUNIKACJI, 
MARKETINGU I SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYKORZYSTANIE FAKTU WEJŚCIA W FORMUŁĘ 1 

PRZEŁOŻYŁO SIĘ NA MAKSYMALIZACJĘ EFEKTÓW Z NIM ZWIĄZANYCH.

Anna Ziobroń, 
Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, 

Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN
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Pojedynki
Apap 2:2 Etopiryna PKO BP 5:3 Pekao

Apap jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek OTC w Polsce. 
Po jednym z wielu przetargów w 2019 r. USP Zdrowie postanowiło 
powierzyć kreację tego brandu agencji Schulz Brand Friendly. Ta 
zaproponowała komunikację szybkości działania na przykładzie 
kolei dużych prędkości, co okazało się dobrym pomysłem, za co 
dajemy punkt. Kampania jest dynamiczna, podkreśla najważniejsze 
cechy produktu, tu przyznajemy drugi punkt. A jednak coś w tej 
komunikacji nam nie pasuje. „I wracasz na dobre tory" przypomina 
trochę telewizyjnego klasyka, w którym tory były złe... i szyny były 
złe. Kampania Apapu kończy się dokrętką dla innego wariantu. 

Etopiryna to jedna z flagowych marek Polpharmy i – firma ta ogra-
niczyła ostatnio współpracę z agencjami reklamowymi na rzecz 
własnych pomysłów. Trochę szkoda. Reklama Etopiryny, podobnie 
jak konkurenta, jest dynamiczna i wiadomo, o co w niej chodzi. 
Punkt za jasność przekazu. Scena z lądowaniem mamy ze spado-
chronem też nam się spodobała. Jakość hasła: „Twoja mama przy-
pomina - na ból głowy Etopiryna" - jakoś mniej do nas trafia. Spot 
również ma dokrętkę, z jeszcze nowszym wariantem leku. Parasol 
Etopiryny robi się coraz większy. Dla konsumentów czy dla dobra 
Polpharmy?

PKO BP
Bank postanowił w ub.r. uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości kampanią wizerunkową pt. „100 lat śmiałych decyzji". 
Pierwszy punkt. W połowie roku zastąpił Totalizatora Sportowego 
(Lotto) jako sponsor tytularny piłkarskiej Ekstraklasy. Jaka jest 
polska liga piłkarska, każdy widzi, ale dla ekspozycji marki banku 
to z pewnością plus, więc dajemy punkt. Za jesienną kampanię 
reklamową, wspólną z Ekstraklasą, zrealizowaną na wysokim po-
ziomie, kolejny punkt. Bank przewodził konsorcjum finansującemu 
inwestycję rozbudowy elektrowni w Ostrołęce, przeciw której 
protestują ekolodzy. W Poznaniu wywiesili bankowi fejkowe reklamy 
„Biznes jak zawsze" (czyt. liczy się zysk, a nie środowisko). Bank nie 
miał pomysłu na zażegnanie kryzysu, postraszył policją – odejmu-
jemy punkt. Razem z BNP Paribas i Alior Bankiem zainwestował 
w fintech Autenti z platformą do łatwych elektronicznych podpisów. 
Dajemy punkt. Bank ma dwa razy więcej użytkowników bankowości 
mobilnej niż Pekao – kolejny punkt. PKO BP otworzył w ub.r. blisko 
600 tys. nowych rachunków osobistych, więcej niż Pekao – za-
tem punkt.

PEKAO SA
Bank odpalił w ub.r. nową platformę komunikacji reklamowej pt. 
„Bierz życie za rogi". Już za sam pomysł dajemy punkt. Oparł się 
przy tym pokusie łatwego zatrudnienia celebryty, a bohaterami 
reklam uczynił osoby, które osiągnęły sukces na skalę międzyna-
rodową, ale w kraju nie są powszechnie znane (Andrzej Bargiel, 
Miłka Raulin, Sebastian Kawa). Za to drugi punkt. Przebudował 
serwis internetowy, który teraz prezentuje się lepiej niż u konku-
renta    – za to kolejny punkt. Pekao otworzył w ub.r. 445 tys. nowych 
rachunków osobistych – wynik znakomity, ale PKO BP otworzył 
ich o 150 tys. więcej, więc bez punktu. 
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UBER
Największym atutem Ubera, obecnego w Polsce od 2015 r., jest 
rozpoznawalność marki – wielu konsumentów właściwie utożsamia 
ją z całą kategorią zamawiania usług przewozowych za pomocą 
aplikacji mobilnych. Na bazie marki flagowej udało się także zbu-
dować znajomość Uber Eats, submarki w dynamicznie rosnącej, 
ostatnio także w związku z pandemią koronawirusa, branży dostaw 
jedzenia online. Mając silne miejsce w świadomości konsumentów, 
Uber budzi też jednak często skojarzenia negatywne, stając się 
symbolem przemian społecznych i gospodarczych oznaczających 
dla dużych rzesz ludzi niskie zarobki i niestabilność zatrudnienia 
(uberyzacja pracy). Na wielu rynkach, w tym brytyjskim i niemie-
ckim, Uber skupia też na sobie uwagę regulatorów i musi liczyć się 
z tym, że będzie stale pod baczną obserwacją, często niezbyt 
przychylną. W Polsce władze do tej pory raczej sprzyjały spółce, 
ale nie ma pewności, czy ten trend się kiedyś nie odwróci. Gdyby 
jednak podstawowa działalność przewozowa uległa jakimś odgórnie 
narzuconym ograniczeniom, z pomocą mógłby przyjść Uber Eats. 
Siłę marki można też wykorzystać np. do wypożyczania elektrycz-
nych hulajnóg i w innych obszarach związanych z mobilnością.

BOLT
Bolt to estońska aplikacja (początkowo używająca nazwy Taxify, 
zmienionej, by uniknąć skojarzeń wyłącznie z „alternatywą dla 
taksówek" i przesunąć je w stronę elektromobilności) jest jednym 
z głównych rywali Ubera na rynkach europejskich. Śmiało poczyna 
sobie m.in. w Londynie, a także w Polsce, gdzie jest obecna od 2017 
r. i działa już w ponad 30 miastach. Stawia na tańsze usługi przy 
większej sprzedaży. Popularnością ustępuje potężniejszemu ry-
walowi, ale sprytnie wykorzystuje w komunikacji marketingowej 
pozycję gracza numer 2 (m.in.  żartobliwie „podgryzając” konkurenta 
w kampanii „Uber jeździ Boltem”). Usługa Bolt Food (odpowiednik 
Uber Eats) została wprowadzona na razie w Estonii i na Litwie, 
zapewne zawita do Polski w tym roku i wtedy przekonamy się, czy 
debiut nie okaże się zbyt późny.
W pojedynku Uber wciąż górą.

Pojedynki
Uber 2:1 Bolt Wedel 2:2 Wawel

WEDEL 
Jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych marek słodyczy 
nie ustaje w poszerzaniu portfolio, mnożeniu konceptów kreatyw-
nych w obszarze opakowań i idei premiumizacji. Na uwagę zasługują: 
rewolucja w formacie Ptasiego Mleczka, kompozycjach smakowych, 
rozwój linii czekolad premium, a także kampanie marketingowe, 
które rezygnują z superbohaterów na rzecz ekspozycji bliskości, 
przyjemności i błogostanu. Wysoki poziom rozpoznawalności, 
przywiązanie konsumenta do marki i odważne, innowacyjne ruchy 
w portfolio to wciąż główne wyróżniki komunikacji marketingowej 
Wedla. 

WAWEL
Przemyślana, spójna i z żelazną konsekwencją wdrażana strategia 
działań Wawelu w minionym roku zaczęła przynosić kolejne po-
zytywne rezultaty. Rewolucyjne zmiany w portfolio, zapoczątkowane 
w 2016 r., począwszy od składu produktów, pociągnęły za sobą 
różne  konsekwencje, które uplasowały markę w szeregu najbardziej 
rzetelnych i autentycznych. „Czynienie dobra" ma swój wymiar 
zarówno zdrowotny (konsumencki), jak i handlowy. Stworzenie 
przestrzeni możliwości wyboru, odczarowanie kategorii tzw.  pro-
duktów luzowych, szczegółowy plan zapewnienia dostępu do 
świeżego i higienicznego produktu, poszerzenie dystrybucji i eks-
pozytory z cukierkami wzmocniły rozpoznawalność marki również 
w innych krajach. Kolejny rekordowy pod względem frekwencji rok 
w kinach osłodziła obecność krakowskich cukierków.
W starciu dwóch polskich marek na razie remis. Ale Wawel ze swoją 
jasną wizją rozwoju już za rok może strzelić Wedlowi jednego gola 
więcej. 



RAPORT Marka i Marketer ROKU

m m p o n l i n e . p l

70

KOZEL
Kompania Piwowarska, największa firma piwowarska w kraju, 
wprowadziła tę markę na nasz rynek w 2015 r. Miała oczy-
wiście zdyskontować uznanie, jakim wśród licznej grupy 
polskich konsumentów cieszy się czeskie piwo. Piwo warzone 
w Czechach, więc punkt za autentyczność. Lubimy zabawy 
słowem, więc za hasło reklamowe „Czesi nas dobre piwo" 
kolejny punkt. Za „animowane" plakaty z kozłem na przy-
stankach komunikacji miejskiej – kolejny punkt. Ponieważ 
KP zdecydowała się na wprowadzenie tej marki dwa lata 
wcześniej niż konkurent swojej – dostaje czwarty punkt.

ŽATECKÝ SVĚTLÝ LEŽÁK
Carlsberg Polska wprowadził tę markę na polski rynek 
w 2017 r. Tradycje piwowarskie w regionie czeskiego Žateca 
sięgają XI w., jednak to piwo jest produkowane i rozlewane 
w polskim browarze w Brzesku – bez punktu. Za udane 
„czeskie" w klimacie reklamy – punkt. Za dystans do siebie 
i tytuł branded content w Onecie „Čerstve Žarty" – drugi 
punkt. Ponieważ w ub.r. była to jedna z trzech najlepiej 
radzących sobie marek polskiego Carlsberga – trzeci punkt.
Ten pojedynek wygrywa jednak kozioł z Velkich Popovic.

Pojedynki
Kozel 4:3 Žatecký
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Podsumowania segmentów
Farmacja Finanse

Wartość całego rynku farmaceutycznego bez segmentu szpitalnego 
w 2019  r. wynosiła ponad 36,43 mld zł (liczone w cenach detalicznych).  
Oznacza to wzrost o ponad 7% w stosunku do roku 2018. Na tę kwotę 
składa się sprzedaż leków na receptę oraz produktów dostępnych 
bez recepty OTC  i CH (w tym: leki, suplementy diety, artykuły 
medyczne oraz kosmetyki; dane: PASMI na podstawie IQVIA). 
Wartość segmentu produktów bez recepty w aptekach stacjonarnych 
i aptekach internetowych w 2019 r. osiągnęła 16,61 mld zł (liczone w  
cenach detalicznych). Segment ten w 2019 r. miał koło 46% udziału 
wartościowego w całym rynku farmaceutycznym w Polsce. Z tego 
leki OTC i  suplementy diety o działaniu leczniczym i wspierającym 
leczenie stanowią  około 32%. Obserwowany jest ciągły wzrost zna-
czenia produktów bez recepty w obrocie apteki ze względu na większą 
marżę, jaką da się osiągnąć na  sprzedaży tych produktów, zwłaszcza 
produktów niezarejestrowanych jako  leki. 

Mniej więcej połowę nakładów tej branży stanowią reklamy banków, 
40% – firm pożyczkowych, a 10% – firm ubezpieczeniowych.
Wszystkie działające w Polsce banki wypracowały w 2019 r. łącznie 
17,4 mld zł zysku netto, o 12,5% więcej niż rok wcześniej. W 2018 r. 
rentowność sektora wzrosła o 6,5%. 
W ub.r. doszło do przejęcia Eurobanku przez Bank Millennium, dzięki 
czemu awansował on na szóste miejsce na rynku pod względem 
liczby klientów i siódme pod względem aktywów. 
Najtrudniejszą obecnie sprawą dla branży bankowej są kredyty hi-
poteczne we frankach szwajcarskich – po korzystnym dla kredyto-
biorców wyroku TSUE tylko w ostatnim kwartale ub.r. banki utworzyły 
ponad 1 mld zł rezerw na ten cel.
W ubezpieczeniach majątkowych PZU ma 30% rynku, Ergo Hestia 
i Warta – po ok. 15%, Allianz – 5%, a Axa – 4,5%. W lutym 2020 r. 
austriacka grupa ubezpieczeniowa Uniqa kupiła od francuskiej grupy 
ubezpieczeniowej Axa jej spółki w Polsce, dzięki czemu Uniqa będzie 
miała 4,5 mln klientów, 4 mld zł składek i piąte miejsce na rynku.
W ubezpieczeniach na życie PZU ma 40%, Aviva – 9%, Nationale-
-Nederlanden – 7%, Open Life – 5,5%, a Warta – 4,5%.
Wśród firm pożyczkowych niezmiennie prym wiedzie Provident 
Polska (brytyjski IPF) - największy wśród nich reklamodawca. Za 
nim są: Vivus (Vivus Finance), Wonga, Bocian Pożyczki (Everest Fi-
nanse) oraz Bancovo (NewCommerce Services/Alior Bank). W ub.r. 
pojawił się tu nowy gracz ze Szwecji – firma Lendo –  z budżetem 
reklamowym.

131,3 MLN ZŁ (+20%)

126 MLN ZŁ (+55%)

119 MLN ZŁ (+43%)

109,5 MLN ZŁ (+21%)

131,2 MLN Z (+58%)

1,79 MLD ZŁ (+17%)

515,3 MLN ZŁ (0%)

364,1 MLN ZŁ (+134%)

284,8 MLN ZŁ (+9%)

606,5 MLN ZŁ (+25%)

737 MLN ZŁ (-1,2%)1,1 MLD ZŁ (-1,1%)
TOP REKLAMODAWCYTOP REKLAMODAWCY

UDZIAŁ KORPORACJI W RYNKU LEKÓW OTC W 2019 R. 
(SPRZEDAŻ W KANALE APTECZNYM W CENACH 
OSTATECZNYCH DLA PACJENTA)
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Podsumowania segmentów
Handel Motoryzacja

W sektorze handlowym w 2019 r. przyglądaliśmy się uważnie sytuacji 
Tesco, które wciąż przeżywa kłopoty. Restrukturyzacja, objawiająca 
się kolejnymi zamknięciami placówek oraz grupowymi zwolnieniami, 
nie przełożyła się na poprawę wyników, a polski oddział sieci zde-
cydowanie ciągnie w dół cały region. 
Piotr i Paweł znalazł w końcu inwestora, przy czym przejęcie sieci 
przez południowoafrykańską spółkę Spar Group wywołało na 
polskim rynku zamieszanie dotyczące praw do logo Spar. Spar 
Polska musiał w końcu ustąpić. Centrala Spar International przy-
znała wyłączne prawa do szyldu nowemu graczowi. Logo Piotr i Paweł 
systematycznie zmieniać ma się na Eurospar i Spar, nowy właściciel 
ma nadzieję ożywić także e-commerce Piotra i Pawła. Ekspansję 
kontynuuje także najdynamiczniejszy w ostatnich latach polski 
detalista, czyli Dino, z dwucyfrowymi wzrostami w 2019 r. zarówno 
po stronie obrotów, jak i zysków. W 2020 r. na dalszy rozwój swojej 
sieci zamierza wydać prawie 1 mld zł. 
Wśród dyskontów wciąż dominują dwie największe sieci – Biedronka 
i Lidl, które również utrzymują pozycje na podium, jeśli chodzi 
o wydatki na reklamę, ale do boju, wzmacniając w 2019 r. komuni-
kację i przebudowując strategie, stają także Aldi i Netto. 
W kategorii drogerii Hebe próbuje odebrać Rossmannowi chociaż 
kawałek tortu. Sieć uruchomiła sklep internetowy i wzmocniła 
wizerunek mocną kampanią reklamową. 
Jeśli chodzi o wydatki na reklamę, sektor handlowy wciąż pozostaje 
liderem rynku, chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem (kiedy 
wzrost wydatków wyniósł niemal 14%) dynamika wzrostu wydatków 
spadła. Widać wyraźne przeniesienie budżetów z telewizji do in-
ternetu, i to właśnie duże kampanie online miały wpływ na zwięk-
szenie nakładów na reklamę w ogóle. 
Wydatki sektora handlowego na reklamę w internecie stanowiły 
w 2019 r. 38,1% wydatków sektora (rok wcześniej – 34,4%), podczas 
gdy wydatki na reklamy telewizyjne 35,3% (rok wcześniej – 38%). 
Ogółem w torcie reklamowym udział wydatków branży pozostał 
na tym samym poziomie i wyniósł 17%. 

To był kolejny rekordowy rok dla branży moto w Polsce. Sprzedaż 
nowych samochodów osobowych i dostawczych wzrosła o 4,1%, 
do 635,4 tys. szt. Sprzedaż samych tylko osobówek wzrosła o 4,5%, 
do 525,6 tys. szt. Nowe auta wciąż są jednak za drogie dla przeciętnej 
polskiej rodziny, niemal trzy czwarte nowych samochodów kupują 
firmy, a import używanych aut (ponad 1 mln szt. w ub.r.), głównie 
z Niemiec, przewyższa sprzedaż nowych. Niemniej jednak dla 
branży był to trzeci z kolei rok wzrostów. Spośród 15 największych 
marek (83% rynku) 9 zanotowało wzrosty sprzedaży, a 6 – spadki 
(Skoda, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot oraz Audi). Wyniki trzech 
marek wzrosły o więcej niż 20%, w tym najwięcej marki BMW  
– o 32%. Tytuł lidera polskiego rynku utrzymała czeska Skoda, 
choć jej sprzedaż zmalała w ub.r. o 1,9%. Niemiecki koncern Volks-
wagen, do którego należy razem z Seatem i Audi, niepodzielnie 
króluje na naszym rynku – z jego fabryk i montowni pochodzi co 
czwarte nowo sprzedane w Polsce auto. Najchętniej kupowanym 
przez klientów prywatnych samochodem była w ub.r. Dacia Duster 
– sprzedaż tego modelu wzrosła o ponad 70%, do 9,1 tys. szt.
Trudne chwile przeżywał alians Renault/Mitsubishi – francuski 
zarządzający w Japonii oskarżony o malwersacje zbiegł za granicę. 
Pod koniec ub.r. FCA (Fiat, Chrysler) i PSA (Peugeot, Citroën, Opel) 
zapowiedziały zamiar połączenia się w 2021 r. – powstałby czwarty 
na świecie koncern motoryzacyjny (w Polsce ok. 1/5 rynku). Na 
początku 2020 r. UOKiK nałożył na Volkswagen Polska najwyższą 
w historii karę 120 mln zł za aferę Dieselgate. Reklamowo branża 
rośnie. To właśnie jej rynek reklamowy w Polsce w dużej mierze 
zawdzięcza swój ubiegłoroczny wzrost. Nakłady na reklamy wzrosły 
w ub.r. o 10% i był to trzeci z rzędu rok wzrostu (w 2018 r. budżety 
reklamowe w tej branży wzrosły o 5,6%, a w ub.r. - o 7%). 

788 MLN ZŁ (+10,4%)

TOP REKLAMODAWCYTOP REKLAMODAWCY

170 MLN ZŁ (+24%)

119 MLN ZŁ (+32%)

100 MLN ZŁ (+2%)

99 MLN ZŁ  (+24%)

164 MLN ZŁ (+42%)

899 MLN ZŁ (+20%)

447 MLN ZŁ (+21%)

701 MLN ZŁ (+32%)

1,7 MLD ZŁ (+3,4 %)
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Podsumowania segmentów
Telekomunikacja Żywność

Jeśli chodzi o stan posiadania wśród największych firm telekomu-
nikacyjnych na polskim rynku, to utrzymane zostało status quo. 
Formalnie największym operatorem jest Orange Polska (telefonia 
komórkowa i stacjonarna), natomiast największym operatorem 
komórkowym – Play (P4). Orange po raz pierwszy po 13 latach 
wypracował zysk, pochwalił się także, że jego druga marka, Nju 
Mobile, po 7 latach działalności przekroczyła 1 mln użytkowników, 
kontynuuje inwestycje w sieć światłowodowego internetu (FTTH). 
Play prowadzi intensywny program inwestycji w sieć komórkową, 
stawia kolejne nadajniki, dzięki czemu może zakończyć współpracę 
z siecią Plus (oszczędność kosztów), a do końca 2021 r. cały ruch 
ma przejąć jego własna sieć (wciąż korzysta z sieci Orange i T-
-Mobile). Dzięki umowie z Vectrą firma szykuje się do wejścia na 
rynek usług stacjonarnych, rozwija też ofertę telewizyjną. 
T-Mobile Polska wzrosła w ub.r. zarówno liczba klientów, jak i przy-
chody z usług komórkowych (+3%), operator wszedł na rynek sta-
cjonarny (internet i TV/wideo). 
Cyfrowy Polsat, właściciel m.in. Plusa i Netii, w ub.r. zwiększył 
przychody o 9% (m.in. dzięki konsolidacji wyników Netii).
Jedyny liczący się na rynku z tzw. wirtualnych operatorów komór-
kowych Virgin Mobile utrzymał swój stan posiadania (ok. 400 tys. 
użytkowników), zmniejszając aktywność reklamową.
W ub.r. doszło wreszcie do przejęcia Multimedia Polska przez 
Vectrę, w skutek czego UPC Polska przestał być największym 
operatorem kablowym na rynku.
W drugiej połowie ub.r. operatorzy komórkowi zaczęli nieśmiało 
podnosić ceny. W tym roku rozpoczną budowę nowej generacji 
sieci 5G (czekają ich duże związane z tym wydatki), niektórzy już 
zaczęli ją nawet reklamować.

655,5 MLN ZŁ (-5,8%) 1 MLD ZŁ, +1,2%

Udział sektora żywności w rynku reklamowym utrzymuje się na 
trzecim miejscu pod względem wysokości wydatków reklamowych, 
ale odnotował spadek z 10,5% do 10,3%.
Od stycznia do grudnia minionego roku firmy FMCG zwiększyły 
inwestycje reklamowe o 0,1%, czyli o 1,2 mln zł. Jak pokazuje raport, 
sektory żywność zintensyfikowały swoje wydatki odpowiednio 
o 1,2%. W głównej mierze był to efekt kampanii Ferrero, Mondelez, 
Lotte Wedel. W raporcie Publicis w segmencie żywność prym wiodą 
zdecydowanie czekolada i produkty czekoladowe. W 2019 r. wydatki 
reklamowe producentów wynosiły 210,3 mln zł i były znacznie 
wyższe od wydatków w 2018 r., które wyniosły 172,7 mln zł. Na 
drugim miejscu znalazły się przetwory i przyprawy, które zwięk-
szyły wydatki reklamowe ze 133,6 mln zł w 2018 r. do 135,9 mln zł 
w 2019 r. Kawa zdecydowanie zwiększyła inwestycje reklamowe 
w 2019 r. do 109,3 mln zł z 96,6 mln zł. W minionym roku spadły za 
to wydatki na reklamę produktów mlecznych do 101 mln zł ze 119,3 
mln zł w 2018 r. Na zbliżonym poziomie utrzymują się wydatki 
reklamowe na ciastka i batony – w 2019 r. branża wydała 55,8 mln 
zł na ich wsparcie, a w 2018 r. – 57,5 mln zł. Spadły też wydatki 
reklamowe na cukierki – do 49,6 mln zł w 2019 r. w porównaniu 
z 59 mln zł wydanymi w 2018 r. 
Na początku roku GUS opublikował zrewidowane wagi w koszyku 
inflacji CPI, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z bu-
dżetów gospodarstw domowych w 2019 r. Na szczególną uwagę 
zasługuje dalsze zwiększenie udziału wydatków na żywność (25,24% 
w 2019 r. wobec 24,89% w 2018 r.). Wzrost znaczenia tej kategorii 
w wydatkach wobec inflacji stoi w sprzeczności z prawem Engla 
(wraz ze wzrostem dochodów konsumenta udział wydatków na 
żywność w jego wydatkach ogółem zmniejsza się). Wczesnowio-
senne wydatki Polaków podyktowane społeczną histerią przebiły 
przedświąteczne wydatki w roku ubiegłym. Możliwe, że pandemia 
pociągnie inflację w dół. W momencie powstawania niniejszego 
raportu sytuacja wciąż jest dynamiczna, a prognozy niepewne. 
Analitycy GUS-u wskazywali jednak, że pogorszenie perspektyw 
wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie związane z epidemią 
koronawirusa ma charakter deflacyjny, stąd w kolejnych miesiącach 
będzie oddziaływać w kierunku spadku dynamiki cen.

TOP REKLAMODAWCY

494 MLN ZŁ (+12%)

376 MLN ZŁ (-6%)

66 MLN ZŁ (-3%)

330 MLN ZŁ (-14%)

393 MLN ZŁ (+22%)

TOP REKLAMODAWCY: 
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Marka, 
która daje komfort
Jesteśmy dużą, zasobną marką. Możemy w związku  
z tym podejmować świadome decyzje, w co chcemy 
inwestować, w co warto – mówi Małgorzata Sieczkowska, 
dyrektor marketingu Nivea Polska.
Rozmawiała: Joanna Niewiadomska

„MMP": Czy marka, którą według badania 
Meaningful Brands konsumenci widzą jako 
„dbającą o wszystko”, musi się jeszcze 
starać?
Małgorzata Sieczkowska: Przekonanie, 
że Nivea to marka dobra na wszystko, to 
nasze dziedzictwo, historia. Nadrzędnymi 
wartościami, którymi kierujemy się w fir-
mie, są troska, zaufanie, odwaga i prostota. 
Troska o ludzi była jedną z podwalin funk-
cjonowania naszej firmy i tak nam zostało 
do dziś.
Jednym z założycieli firmy był Oskar Tro-
plowitz, pochodzący z Gliwic człowiek re-
nesansu. Był farmaceutą, ale miał też dok-
torat z filozofii, kształcił się w astronomii 
i retoryce. Budując firmę, od samego po-
czątku kładł duży nacisk na dobro pracow-
ników i ludzi ogólnie. W związku z tym Be-
iersdorf był jedną z pierwszych firm, która 
miała żłobki przyzakładowe, zapewniała 
pracownicom w ciąży odpowiednie warun-
ki pracy, skracała dni pracy i wprowadzała 

dni wolne. W Nivea Polska, czyli polskiej 
spółce Beiersdorf, od wielu lat mamy to, 
co dziś dopiero zaczyna być wprowadzane 
jako standard w innych firmach – szeroki 
pakiet benefitów pracowniczych, firmowe 
przedszkole, nowoczesną siłownię z salą 
gimnastyczną, w której odbywają się zaję-
cia jogi i fitnessu, elastyczne podejście do 
czasu pracy. W biurze – zdrowe wtorki, gdy 
pracownikom serwowane są świeże owo-
ce, miejsca do relaksu, pracy kreatywnej, 
czy też Festiwal Inspiracji, w ramach któ-
rego odwiedzają nas z wykładami ciekawe 
osobowości, eksperci różnych dziedzin. Od 
lat jest to dla nas standard działania. Z war-
tości i zasad funkcjonowania firmy rodzą 
się poczucie odpowiedzialności i chęć da-
nia czegoś konsumentom w zamian za za-
ufanie, jakim nas darzą.
W Polsce jesteśmy obecni w 11 kategoriach 
rynku kosmetycznego. Według danych 
Nielsen aż w 8 z nich jesteśmy numerem 
jeden pod względem wartości sprzedaży. 

Mamy też najwyższe wskaźniki użytkowa-
nia marki wśród marek kosmetycznych, 
tzw. penetrację. Według międzynarodo-
wych badań NIivea Brand Health Tracking 
2018, które w Polsce przeprowadzane są 
przez instytut Interrogare na próbie 1001 
kobiet i 504 mężczyzn, 69% Polaków de-
klaruje, że kupiło Niveę minimum raz 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przy tym aż 
34% deklaruje lojalność wobec marki, mó-
wiąc, że to jest najczęściej przez nich ku-
powana marka kosmetyków.
Jak dużą macie swobodę jako polski oddział, 
a na ile marketing Nivei jest sterowany 
globalnie?
Kluczem jest zrozumienie konsumen-
ta. W wielu aspektach potrzeby globalnie 
są podobne, ale są też takie oczekiwania 
konsumentów, które są specyficzne dla 
określonego regionu czy kraju. My tym 
żonglujemy. Wśród filii Beiersdorf jesteśmy 
pod względem wielkości sprzedaży bardzo 
dużym krajem – globalnie nr. 12, w Europie 
nr. 5. Dlatego nasz głos jest ważny. Czę-
sto współuczestniczymy w opracowaniu 
produktów lub reklam, wiele konceptów 
produktowych czy idei kreatywnych jest 
testowanych w Polsce. To potrzeby kon-
sumentów i rynku decydują o portfolio 
asortymentowym i strategii komunikacji 
w Polsce.
Przygotowując komunikację marketingo-
wą, najczęściej korzystamy z materiałów 
globalnych, co m.in. zapewnia globalną 
spójność marki Nivea. Czasami adaptuje-
my materiał „jeden do jednego”, oceniając, 
że jest odpowiedni na potrzeby polskiego 
rynku, ale równie często „lokalizujemy ma-
teriał”. 
Oprócz tego z upodobaniem poszukujemy 
w pełni lokalnych idei kreatywnych, czy to 
mających na celu absolutnie wyróżniające 
wprowadzenie nowości, czy zagwaranto-
wanie efektu świeżości i przyciągniecie 
konsumentów do istniejących linii pro-
duktowych. Za przykład posłużyć może tu 
w 100% „nasza”, wdrożona sześć lat temu 
i z sukcesem od tej pory eksploatowana 
idea połączenia linii dezodorantów Black & 
White (zapewniających ochronę antyper-
spirantu i ochronę ubrań przed plamami) 
z branżą mody. W jej ramach współpra-
cujemy co roku ze znanymi polskimi pro-
jektantami lub stylistami mody, tworzymy 
pełną komunikację offline i online.
Które kanały komunikacji mają dla marki 
największe znaczenie? Czy różne kategorie 
mają w tym aspekcie różne wymagania?
Jesteśmy dużą, zasobną marką, co daje 
nam pewien komfort, gdyż przekłada się 
na relatywnie duże budżety. Możemy 
w związku z tym podejmować świadome 
decyzje, w co chcemy inwestować, w co 
warto. Telewizja ma tu wciąż bardzo duże Fo
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znaczenie, jest medium, w którym zasięgi, 
czyli poziom świadomości reklamowanego 
produktu w różnych grupach docelowych 
buduje się ciągle najszybciej. Polską spe-
cyfiką jest stosunkowo niski koszt reklamy 
TV w stosunku do innych krajów Europy. 
W połączeniu z dużą liczbą dostępnych ka-
nałów TV przekłada się to na dużą liczbę 
reklamodawców i ogromny szum komuni-
kacyjny. Wybić się w tym szumie jest sza-
lenie trudno – i to zarówno pod względem 
wyróżniającej się, zapamiętywanej kreacji, 
jak i widoczności, częstotliwości kontaktu.
Digital stał się naturalną i nierozerwalną 
częścią naszej codzienności – obecność 
w nim jest zatem obowiązkowa. Ale jest to 
też obszar wymagający dużo uwagi i ciągłej 
pracy, nie tylko z uwagi na mnogość kana-
łów i narzędzi dotarcia, ale także z powo-
du nieustannego jego rozwoju, zwłaszcza 
w obszarze mierzalności.
Można by zapytać, dlaczego Nivea, tak 
doskonale rozpoznawalna marka, tak inten-
sywnie się reklamuje?
To jest plus i minus marki parasolowej, 
obecnej w kilkunastu kategoriach rynku 
kosmetycznego. Dla klienta to wszystko 
są reklamy Nivea, podczas gdy są to bar-
dzo różne opowieści o bardzo odmiennych 
produktach odpowiadających na różne po-
trzeby i skierowane do różnych grup doce-
lowych. I to z perspektywy poszczególnych 
kategorii definiujemy cele związane z wi-
docznością komunikacji. A jednocześnie 
staramy się w miarę równomiernie rozło-
żyć kampanie w czasie.
Nie wystarczy reklama dezodorantu, żeby 
sięgnąć po krem do twarz tej samej marki?
Nie, to absolutnie tak nie działa. Są potrze-
by czy kody kategorialne, które powinny 
być spełnione podczas prezentacji zalet 
konkretnych produktów w ich komunikacji.
Z perspektywy marki parasolowej na pew-
no musimy być jednak spójni w tym, jak 
opowiadamy o naszych produktach. Dba-
my o komunikację określonych wartości 
czy dbałość o podkreślenie troski o skórę, 
która wybrzmiewa we wszystkich komuni-
katach i decyduje o zaufaniu klientów we 
wszystkich naszych kategoriach.
Nivea nie kojarzy się raczej z twarzami cele-
brytów, dlaczego?
Jako Nivea długo unikaliśmy współpracy 
z celebrytami. Zależało nam na bliskości 
z konsumentem, podczas gdy celebryci 
często kojarzą się z kimś odległym i nie-
osiągalnym. W erze digitalizacji uległo to 
zmianie. Celebryci są zdecydowanie bliżej. 
I dlatego mając bardzo szerokie portfolio 
produktów, decydujemy się na taką współ-
pracę w niektórych przypadkach. Np. dla 
linii Hyaluron Celluar Filler, linii premium 
o charakterze performance anti-age, na-
szą ambasadorką została Monica Bellucci 

– niekwestionowany kanon piękna, która 
reprezentuje bliskie nam wartości pewnej 
siebie kobiecości, z dumą mówiąc, że pięk-
no nie ma wieku. W kategorii kosmetyków 
dla mężczyzn od trzech lat współpracuje-
my z Realem Madryt i staramy się robić to 
nieszablonowo, nie pokazując piłkarzy jako 
zimnych, twardych, odległych facetów, tyl-
ko z przymrużeniem oka, bliżej. 
Przygotowując lokalną komunikację, defi-
niujemy, przy których historiach zaanga-
żowanie polskich znanych nazwisk może 
przyczynić się do zwiększenia skutecz-
ności naszych działań. Wybieramy te po-
mysły, które mają największy potencjał, 
i staramy się ograniczać do 1-2 w skali 
roku. I co ważne – nazwisko musi idealnie 
pasować do konceptu i być spójne z war-
tościami marki. Przy okazji wspomnianych 
fashion aktywacji dla Nivea Deo Black & 
White pracowali z nami na przestrzeni lat 
fenomenalni polscy projektanci mody: Go-
sia Baczyńska, Maciej Zień, Łukasz Jemioł, 
Robert Kupisz. W tym roku jako pierwsi 
w Polsce zrealizowaliśmy wirtualny pokaz 
mody ze wspaniałym duetem Paprocki & 
Brzozowski. Pracowała z nami polska sty-
listka mody Maja Sablewska, z którą pod-
nosiliśmy pewność siebie Polek podczas 
metamorfoz. No i oczywiście Agnieszka 
Radwańska, która postanowiła zakończyć 
karierę sportową i „wziąć oddech”, co stało 
się istotną częścią komunikacji linii płynów 
micelarnych, dzięki którym skóra może 
oddychać.
A co z internetowymi influencerami?
Z nimi również współpracujemy. Bywa, że 
są to osoby z top listy, ale mamy również 
grupę Przyjaciółek Nivei, mniejszych in-
fluencerek, z którymi jesteśmy w stałym 
kontakcie. Bez względu na to, jak liczebna 
jest grupa ich followersów, zawsze ważne 
jest dla nas, jaki kontent ta osoba dostarcza 
i czy nie zachodzi żadna kolizja z wartoś-
ciami marki.
Na półkach kosmetycznych widać ogromną 
fluktuację produktów, czy Niveę to zjawisko 
też dotyka? Czy rynek zmusza was do ciągłe-
go wprowadzania nowych produktów?
To jest pytanie typu, co było pierwsze, jaj-
ko czy kura. Czasami mówimy, że to rynek 
wymusza, ale z drugiej strony pytanie, na 
ile to jest napędzane przez producentów 
i retail. Pamiętajmy, że konsument spędza 
przed półką danej kategorii średnio 20 se-
kund (wg Nielsen FMCG Online vs Brick & 
Mortar, 2018) i musi wtedy podjąć decyzję, 
co kupi.
Zmiana asortymentu produktów na rynku 
kosmetyków bywa bardzo duża, pojawia 
się ogromna liczba nowości, powoduje to 
skrócenie cyklu życia produktów.
Widzimy, że maleje lojalność konsumen-
tów, rośnie skłonność do eksperymento-

wania, otwartość na nowości. Wiążą się 
z tym pewne ryzyka, ale niesie to ogrom 
możliwości. Powstają zupełnie nowe seg-
menty na rynku, konsumenci używają co-
raz większej liczby produktów.
W Nivei mamy jednak bardzo jasno okre-
ślone cele biznesowe, dotyczące zarów-
no skali sprzedaży, jak i tego, co chcemy 
osiągnąć na rynku. Koncentrujemy się na 
produktach, które mają potencjał długo-
terminowy, co jest też m.in. odzwiercied-
leniem odpowiedzialnego prowadzenia bi-
znesu. A przy tym budując markę w trosce 
o konsumenta, myślimy także o jego kom-
forcie i dbamy, by mógł wrócić po produkt, 
który polubił. Czyli krótko podsumowując, 
zależy na tym, żeby wprowadzać na rynek 
rzeczy, które są duże i które przetrwają. 
Zawsze się udaje?
Oczywiście, że nie. Zdarza się, że wprowa-
dzimy produkt, który nie pozyskał dużego 
grona konsumentów i skala biznesu oka-
zuje się na tyle mała, że traci biznesowe 
uzasadnienie. Wolimy wtedy ten produkt 
zastąpić czymś, co według naszej oceny 
ma większy potencjał. Rewizję asortymen-
tu przeprowadzamy z dużą regularnością 
i żelazną konsekwencją.
Ale bywa i tak, że celowo robimy ekspery-
menty. One czasami udają się długotermi-
nowo i taka była historia linii dezodoran-
tów Black & White, które zrobiły rewolucję 
na rynku i stworzyły nowy segment anti-
-stain, którego pozostajemy niekwestio-
nowanym liderem. Bywają historie, które 
w krótkim terminie dwóch lat osiągają 
wielki sukces, a później są zastępowane 
przez coś innego, np. wprowadzone przez 
nas kilka lat temu balsamy do ciała pod 
prysznic były totalną nowością, idealną 
odpowiedzią na insight konsumencki, któ-
ra przełożyła się na masowe zaintereso-
wanie, bardzo dużą sprzedaż, rewolucyjne 
udziały rynkowe, trwające jednak około 
dwóch lat. Później konsumenci zwrócili się 
ku bardziej standardowym sposobom apli-
kacji kosmetyku, ale w nowych formułach, 
np. w naszych piankach i sufletach.
Czasami okazuje się, że wystartujemy 
z czymś, na co rynek jeszcze nie jest go-
towy. Świeży przykład – ze wszystkich 
badań wynikało, że mężczyźni w Polsce są 
w czołówce reprezentantów Europy pod 
kątem dbałości o ciało, również jeśli cho-
dzi o deklaracje regularnego jego golenia. 
Wprowadziliśmy więc linię produktów dla 
mężczyzn do golenia ciała i… nic. Nieza-
dowalająca sprzedaż, niesatysfakcjonujące 
udziały rynkowe. Czy to znaczy, że zrobi-
liśmy to źle? Nie, pewnie za wcześnie i pa-
nowie nie byli na nią gotowi.
Faktem pozostaje, że teraz dużo trud-
niej jest wprowadzić na rynek pionierskie 
produkty, które staną się ikonami i dzięki 
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ciągłym udoskonaleniom będą świętować 
sukcesy przez dekady. Jak choćby kremy 
Q10 Nivea – nieustannie przez nas udo-
skonalane – które od ponad 20 lat są wśród 
najlepiej sprzedających się linii przeciw-
zmarszczkowych w Polsce, czy balsamy 
po goleniu Nivea Men, nieustannie od lat 
niekwestionowany lider rynku.
Jak się czujecie w konkurencji z zalewem 
naturalnych kosmetyków – zarówno od start-
-upów, jak i koncernów? Wy aspektu natural-
ności kosmetyków raczej nie podkreślacie, 
zamierzacie to robić?
Patrząc na dane sprzedaży według Nielse-
na, rynek kosmetyków pielęgnacji twarzy 
w szerokim pojęciu inspirowanych naturą 
(ze składnikami organicznymi, bio, zawie-
rających składniki pochodzenia natural-
nego) stanowi kilka procent. Bywa tak, że 
często w naszych formułach dominują 
składniki pochodzenia naturalnego, ale 
my o tym nie mówimy. Przykładem jest li-
nia kremów do pielęgnacji twarzy Care 3 
w 1, które w 95% składają się ze składników 
pochodzenia naturalnego. Wprowadzając 
ją na rynek, zdecydowaliśmy się jednak 
postawić nacisk w komunikacji na inne 
benefity.
A jakie znaczenie dla marki ma kategoria 
kosmetyków dla mężczyzn?
To jest jedna trzecia naszej wartości sprze-
daży i tu też możemy pochwalić się zna-
czącymi sukcesami: niekwestionowana 
pozycja nr 1 na rynkach dezodorantów, 
kosmetyków po goleniu, pielęgnacji twa-
rzy, żeli pod prysznic, nr 2 w produktach 
do golenia i szamponach. Blisko 78% męż-
czyzn w Polsce deklaruje, że kupiło Niveę 
przynajmniej raz w roku, a blisko połowa 
mówi, że Nivea to marka kupowana przez 
nich najczęściej (źródło: Nivea Brand He-
alth Tracking, Interrogare 2018). Męż-
czyźni są bardziej lojalni niż kobiety, jeśli 
zaufają marce, sięgają też po produkty tej 
marki z innej kategorii. Dla nas jest to bar-
dzo ważny segment.
Kto w ogóle kupuje Niveę?
Wszyscy. Jesteśmy marką bardzo demo-
kratyczną. Mamy produkty dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci, dla wszystkich grup 
wiekowych i osób o różnej zasobności 
portfela. W przypadku większości kategorii 
jesteśmy koło średniej ceny rynkowej lub 
nieco powyżej, mamy też w ofercie wysoce 
zaawansowane technologicznie linie pre-
mium. Ale również produkty ekonomiczne, 
a przy tym kultowe, jak nasz flagowy pro-
dukt – krem Nivea.
Czy CRM jest w takiej sytuacji istotny?  
Co wam daje?
Dla nas to jest sposób na budowanie bar-
dzo bliskiej więzi z klientem, na dialog i na 
budowanie lojalności. CRM daje nam po-
szerzoną wiedzę na temat naszych klien-

tów i ich preferencji i w efekcie pozwala na 
personalizację oferty. Daje również moż-
liwość bliskiego kontaktu z osobami, któ-
re są naszymi ambasadorami, czyli grupą 
„VIP-owską”, która dostaje dostęp do po-
szerzonego kontentu i która dostaje pew-
ne rzeczy jako pierwsza, np. możliwość 
testowania nowości, zanim się pojawią. 
W Klubie Nivea, Klubie Nivea Baby i bazie 
newsletterów mamy kilkaset tysięcy osób. 
To bardzo ważne dla nas grono.
A jaki jest stosunek marki Nivea do  
e-commerce?
W kilku krajach istnieją sklepy Nivea onli-
ne z przeznaczonym tylko dla nich asorty-
mentem. Według danych (Nielsen, Future 
Opportunities in FMCG E-Commerce re-
port, 2017) globalnie e-commerce stanowi 
7% sprzedaży FMCG, w Polsce wciąż mniej 
niż 1%. Jesteśmy na zupełnie innym etapie. 
Nasza polityka w Polsce jest tego odzwier-
ciedleniem. Współpracujemy ze sklepami 
internetowymi i z klientami multichannel. 
Doskonalimy reach content, aby infor-
macja o naszym produkcie online była jak 
najpełniejsza. Stawiamy również pierwsze 
kroki, eksperymentując z innymi formami 
handlu e-commerce, w marcu otworzyli-
śmy sklep Nivea na największym serwisie 
aukcyjnym [Allegro – przyp. red.] i powoli 
zaczynamy wprowadzać tam dedykowany 
asortyment. Ale jest zbyt wcześnie, aby 
głośno chwalić się rezultatami. 
Z tak bogatym portfolio zarządzanie asor-
tymentem w kanale stacjonarnym musi być 
skomplikowane, czy jakiś segment sklepów 
jest dla was szczególnie istotny?
Jeżeli chodzi o retail, zależy nam, jako 
marce demokratycznej, żeby być dostęp-
nymi dla klienta. W kwestii zarządzania 
asortymentem szukamy więc wiedzy 
o konsumencie w kanale drogeryjnym, 
hipermarketowym i supermarketowym 
czy dyskontowym. W naszym przypadku 
zasadnym jest, żeby część asortymentu, 
swoista baza, była spójna i taka sama we 
wszystkich tych kanałach. Ale jednocześ-
nie wskazane jest poznanie preferencji 
shoppera i zdefiniowanie asortymentu 
przeznaczonego dla poszczególnych ka-
nałów dystrybucji. Rzeczywiście jest dziś 
bardzo dużą sztuką zarządzanie asor-
tymentem i klientem, tak by dojść do 
dobrych kompromisów i optymalnych 
rozwiązań.
Czy Nivea chodzi własnymi drogami? Na 
ile jej plany wiążą się tendencjami, jakie 
obserwujemy dziś na rynku?
Nivea przede wszystkim chodzi droga-
mi konsumenta. W naszej strategii jasno 
wybrzmiewa „skin first”. Troska o to, by 
wszystko, co wprowadzimy na rynek, było 
dla skóry bezpieczne i najlepsze. Bez kom-
promisów na jakości i wartościach mar-

MAŁGORZATA SIECZKOWSKA,  
DYREKTOR MARKETINGU NIVEA POLSKA

Ma ponad 18 lat doświadczenia 
w marketingu, shopper & customer 
marketingu i business unit management 
w branżach FMCG, farmacja oraz 
budownictwo i wykończenia wnętrz. 
Zdobywała je, pracując dla marek Nivea, 
Eucerin, Bambino, Vox oraz jako niezależny 
konsultant ds. strategii marketingu 
i sprzedaży. Jest przekonana, że kluczem 
do sukcesu są nie tylko dobra strategia, ale 
przede wszystkim pracujący nad nią zespół, 
zapewniający jej skuteczne wdrożenie. 

ki. Sytuacją dla nas niedopuszczalną jest 
overclaiming, czyli obiecywanie czegoś, 
czego produkt nie jest w stanie w pełni 
dostarczyć dostarczyć. To, co komuniku-
jemy m.in. na opakowaniu, gwarantujemy 
i jest to potwierdzone wieloma badania-
mi. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi 
inwestycjami. Roczne inwestycje Beiers-
dorfu w obszar R&D przekraczają 150 mln 
euro. W sześciu centrach laboratoryjnych 
na czterech kontynentach pracuje ponad 
1000 naukowców. Beiersdorf jest znany 
z tego, że ma największe na świecie cen-
trum badań nad skórą, rocznie zgłasza 
około 2,5 tys. wniosków patentowych, 
a liczba badań in vivo i in vitro to kilka-
dziesiąt tysięcy rocznie.
A tę ścieżkę rozwoju asortymentowego 
od zawsze wytyczały też zmiany społecz-
ne, które przekładają się często na zmiany 
w potrzebach oraz podejściu do pielęg-
nacji. Jak było choćby w przypadku rewo-
lucji obyczajowej lat 50. i opracowanego 
wówczas pierwszego na świecie, kulto-
wego mleczka do ciała Nivea, w przypad-
ku wprowadzenia przez nas pierwszych 
kosmetyków przeznaczonych do męskiej 
pielęgnacji czy przełomowych formuł 
przeznaczonych do pielęgnacji twarzy. 
I tak będzie też w przyszłości – będziemy 
zawsze podążać drogami konsumenta. Dla 
wielu konsumentów Nivea to pierwszy 
krok w pielęgnacji. A my z dumą im tego 
kroku dotrzymujemy.



RAPORT Marka i Marketer ROKU

m m p o n l i n e . p l

77

Marki celebrytów
Marki własne celebrytów to już nie tylko przypadek światowych gwiazd.  

Także w Polsce znane osoby coraz odważniej kreują własne brandy.
Tekst: Magdalena Soroczyńska 

Głównym polem działalności stał się 
segment kosmetyczny. Prekursorką 
celebryckich marek jest Kinga Rusin. 

Ekologiczne kosmetyki pod nazwą Pat & 
Rub wprowadziła na rynek już 11 lat temu. 
Choć marka ma za sobą biznesowe pery-
petie, kosmetyki sprzedawane poprzez 
sklep internetowy i sieć Sephora znalazły 
swoje miejsce na rynku i rzeszę wiernych 
fanek. Rusin wylansowała je dzięki swoje-
mu nazwisku, konsekwentnym zabiegom 
PR (sama przez lata prowadziła agencję 
PR i zajmowała się podobnymi projektami) 
oraz mediom społecznościowym – ostat-
nio to głównie wpisy na Instagramie, ale 
również opinie influencerów i dobrze za-
rządzany Facebook. Według Sotrendera jej 
brand to marka kosmetyczna numer jeden 
w Polsce, jeśli chodzi o poziom zaangażo-
wania fanów na Facebooku. 
Gwiazda poinformowała ostatnio o pracy 
nad marką siostrą dla swojego Pat & Rub, 
z kosmetykami w przystępniejszych ce-
nach. Będą to produkty do podstawowej, 
naturalnej pielęgnacji, przeznaczone dla 
szerszej grupy odbiorców. Nowe kosmety-
ki mają odpowiadać górnej półce cenowej 
w Rossmannie i podobnie jak Pat & Rub 
będą sprzedawane online. 

AKTORKI W BIZNESIE 
Swoją markę kosmetyków ma również 
ikona kina i teatru Krystyna Janda, któ-
ra w 2015 r. zdecydowała się na odważny 
krok i swojego nazwiska użyczyła całej li-
nii kosmetyków pielęgnacyjnych, a później 
kolejnym produktom. Janda to marka kos-
metyków masowych, cenowo plasowanych 
w segmencie średnim, skierowanych do 
kobiet dojrzałych. Aktorka swojej twarzy 
użyczyła również reklamie prasowej i tele-
wizyjnej. Marka bardzo szybko zajęła dobrą 
pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku, 
wchodząc do pierwszej dziesiątki najlepiej 
sprzedawanych marek pielęgnacyjnych 
w Polsce. Za sukcesem firmy Janda stoi 
polski kapitał i świetny menedżer – Jaro-
sław Cybulski, zarządzający kosmetycznym 
gigantem Cederroth Polska, który w port-
felu miał m.in. Sorayę i Dermikę. Dzisiaj 
spółka Janda to solidne przedsiębiorstwo 
sprzedające kosmetyki w Polsce i za gra-
nicą. O zyskach, jakie przynosi aktorce 
biznes, nic nie wiadomo. Gwiazda ma jed-

nak kilkunastoprocentowy udział w firmie. 
Janda jako jedna z nielicznych gwiazd kina 
odniosła w tej branży sukces. Nie udał on 
się Grażynie Szapołowskiej, która w 2001 
r. stworzyła własną markę o nazwie Sza. 
Linia bazowała na odmładzającej recep-
turze, w składzie której główną rolę grał 
dziki ryż. Produkt wprowadzony na rynek 
za kilka milionów złotych szybko zniknął 
z drogeryjnych półek. Zdaniem ekspertów 
na półkę superpremium, na której się zna-
lazły kosmetyki Sza, było wtedy w Polsce 
za wcześnie.
Branża kosmetyczna okazała się równie 
intrygująca dla byłego piłkarza Radosława 
Majdana, który wprowadził na rynek per-
fumy przeznaczone dla mężczyzn – RM Va-
bun. Oferta produktowa spółki Vabun ob-
jęła również gamę kosmetyków segmentu 
premium – linie zapachowe, kobiece oraz 
męskie perfumy, a także perfumowane żele 
do kąpieli dla mężczyzn. Latem 2018 r. Va-
bun, założona przez Radka Majdana oraz 
firmę doradczą MBF Group, zadebiutowała 
na warszawskiej giełdzie NewConnect.

LEWANDOWSKA I CHODAKOWSKA 
Prawdziwe imperium marketingowe od 
kilku lat tworzy znany duet Anna i Robert 
Lewandowscy, którzy nie tylko biorą udział 
w kampaniach reklamowych wielu pol-
skich i zagranicznych marek, ale również 
z dużym sukcesem tworzą własne marki 
osobiste.
Anna Lewandowska zaczęła od prowa-
dzenia bloga w 2013 r. Do biznesu na do-
bre weszła dopiero trzy lata później, gdy 
zaprezentowała własną markę produktów 
żywnościowych i uruchomiła aplikację 
z treningami. Dzisiaj ma na koncie takie 
projekty jak bestsellerowe książki, markę 
żywności Foods by Ann, platformę inter-
netową adresowaną do mam Baby by Ann, 
centrum treningowe Healthy Center by 
Ann, aplikację Diet & Training by Ann i lo-
kale gastronomiczne Healthy Store. Jej naj-
nowsze aktywności to wprowadzona jesie-
nią ub.r. linia wegańskich kosmetyków do 
pielęgnacji twarzy i ciała o nazwie Phlov. 
Za nową marką kosmetyczną, plasowaną 
w segmencie średnim wyższym, stoi rów-
nież Justyna Żukowska-Bodnar, nagradza-
na twórczyni kosmetyków i trendsetterka. 
Marka budowana jest pod oczekiwania 

kobiet świadomych ekologicznie, zgodnie 
z duchem bio i zero waste. 
To cenna wartość, ale i aktualnie modny 
trend. Działania promocyjno-marketingo-
we opierają na social mediach, targetowa-
niu digitalowym i PR, a biznes na mone-
tyzacji społeczności zgromadzonej wokół 
siebie i swoich marek, do którego wkrótce 
dołączy Moodiphy, biznes perfumeryj-
ny i kosmetyczny, prowadzony wspólnie 
z polskim przedsiębiorstwem Alkemie.
Robert Lewandowski po kilkuletniej współ-
pracy z Coca-Colą został międzynarodo-
wym ambasadorem produktów Oshee, jego 
wizerunek pojawił się m.in. na butelkach 
wody Oshee Vitamin Water, a w sierpniu 
br. do sprzedaży trafił napój funkcjonalny 
RL9 Pro, do którego receptury przygoto-
wał sam piłkarz. 
Dobrze w biznesie radzi sobie również Ewa 
Chodakowska, trenerka fitness. Jej ostat-
nie dziecko to BeBioCosmetics, natural-
na, szeroko dostępna marka kosmetyków, 
którą tworzą żele, balsamy i dezodoranty 
wegańskie, nietestowane na zwierzętach. 
Kosmetyki są dostępne w sieci Rossmann 
oraz w sklepie internetowym. To niejedyny 
brand, który stworzyła. Wcześniej urucho-
miła firmę wyspecjalizowaną w cateringu 
dietetycznym Be Diet Catering oraz markę 
kostiumów Missionswim. Była również za-
łożycielką magazynu „Be Active”, a przede 
wszystkim instruktorką fitness, której tre-
ningi podbiły polski internet, oraz autorką 
książek poświęconych dobremu odżywa-
niu. W badaniu opinii przeprowadzonym 
przez agencję Wavemaker okazało się, że 
Ewa Chodakowska jest dla Polaków naj-
większym autorytetem w kwestii zdrowia, 
na równi z lekarzami. 
Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska 
powoli budują swoje przedsiębiorcze za-
plecze. Obie panie są właścicielkami lub 
współwłaścicielkami całej gamy spółek. Nie 
zarabiają jeszcze tak dobrze jak ich zagra-
niczne koleżanki – ekologiczne imperium 
kosmetyczne Jessiki Alby wyceniono na 
blisko 2 mld dol, a markę odzieży sportowej 
Kate Hudson na 150 mln dol., jednak już wi-
dać, że radzą sobie całkiem dobrze. Portal 
Money.pl ustalił, że w 2018 r. główna firma 
Ewy Chodakowskiej zbliżyła się do 10 mln 
zł zysku, Anny Lewandowska zarobiła zaś 
1,5 mln zł, a to dopiero początek. 
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Vivat, less waste!
Na rynku produktów FMCG niezmiennie króluje trend naturalny 

i prozdrowotny. Miniony rok przebiegał pod hasłem walki z plastikiem,  
zero waste i konieczności ograniczenia rozbuchanej konsumpcji.

 Tekst: Katarzyna Woźniak

Być może w czasie pandemii jest czas nas 
refleksję na temat natury i roli człowieka 
w ekosystemie. A wiemy też, że w obliczu 
załamania gospodarczego każde oszczęd-

ności będą na wagę złota. Dlatego dziś wygrywają 
firmy, które zawczasu zainwestowały w produkty 
ekologiczne i wielokrotnego użytku.

PLASTIK IS NOT FANTASTIK
Miniony rok upłynął pod znakiem rozległych 
akcji walki z wszechobecnym plastikiem. Jego 
eliminacja stała się już nie tylko elementem stra-
tegii wizerunkowej wielu firm, ale globalną 
koniecznością. 
Producenci, sieci handlowe, dystrybutorzy – 
wszyscy zaczęli błyskawicznie szukać rozwiązań, 
które pomogłyby w redukcji niechcianego pla-
stiku. Ze sklepów zaczęły znikać plastikowe jed-
norazówki, sieci hotelowe (Accor) wdrożyły 
rozległe programy ograniczania zużycia minio-
pakowań kosmetyków w pokojach, w branży 
HoReCa ujmą na honorze stało się użycie słomek 
plastikowych, jeśli do dyspozycji są bambusowe, 
papierowe albo metalowe. Zapożyczony od wegan 
pomysł tworzenia jadalnych talerzyków z otrąb 
przyjął się w wielu renomowanych restauracjach. 
Diageo usunęło plastik z wielopaków Guinnessa, 
Frisco zweryfikowało łańcuchy dostaw, żeby 
ograniczyć użycie sztucznych materiałów. 
Giganci produkcyjni zaproponowali wiele roz-
wiązań: Adidas – buty wykonane z plastiku wy-
łowionego z mórz i oceanów, Coca-Cola – takąż 
butelkę, Procter & Gamble we współpracy z Ter-
racycle opakowało szampony marki Head & Sho-

ulders w plastik zebrany na plażach Europy. 
Potężne opakowania płynów do mycia naczyń, 
żelów pod prysznic i innych środków czystości 
mogą znieść wiele i wcale nie muszą trafiać do 
śmieci po zużyciu zawartości. W wybranych 
drogeriach sieci Rossmann w Czechach marka 
Henkel umieściła specjalne automaty m.in. ze 
środkami czystości – klienci mogą napełniać 
tymi detergentami swoje butelki wielokrotnego 
użytku. Polską odpowiedzią na te trendy jest 
poznańskie przedsięwzięcie Cosmetomat, czyli 
specjalny automat do sprzedaży środków czy-
stości, którymi napełnia się własne pojemniki.
Zmianom ekologicznym podlegają, rzecz jasna, 
również składy produktów. Wszystko, co bio, 
eko, wegańskie i naturalne, staje się powoli ma-
instreamem. Unilever wprowadził w minionym 
roku na polski rynek dwie marki: Seventh Gene-
ration oraz Love Beauty and Planet. W 2016 r. 
koncern przejął amerykańską firmę Seventh 
Generation, będącą pionierem w zakresie odpo-
wiedzialności korporacyjnej i innowacji w za-
kresie zrównoważonego rozwoju produktów, 
w tym środków czyszczących pochodzenia ro-
ślinnego i środków czystości. Zostały zaprojek-
towane z myślą o ochronie środowiska i ludzi. 
W 2015 r. obroty firmy wyniosły 200 mln dol. 
Marka ma szerokie portfolio produktów. W USA 
była sprzedawana w sklepach spożywczych, ma-
sowych i e-commerce.
Wśród produktów higieny osobistej na półkach 
drogeryjnych zadebiutowały kubeczki men-
struacyjne  
– produkty wielokrotnego użytku, które mają 
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ograniczać generowane co miesiąc odpady 
i towarzyszące im koszty. Występują pod 
markami Perfect Cup, Organicup, YourKaya 
czy Selena Care. Pod marką własną Facelle 
wprowadził je do sprzedaży również Ross-
mann. Powróciło również mydło w kost-
kach, a jego konsystencja zainspirowała 
twórców szamponów (Cztery Szpaki). 

TERMOS WRACA DO ŁASK
Konsekwencją globalnych działań związa-
nych z redukcją użycia plastiku na co dzień 
było błyskawiczne rozbudowanie portfolio 
produktów w duchu zero waste i less waste. 
Wielbiciele ekologii z entuzjazmem powitali 
wiele innowacji produktowych, które do-
tyczą głównie przedmiotów codziennego 
użytku. Do łask powracają rozwiązania 
sprawdzone w poprzedniej epoce. 
Dostępne już od lat na rynku kubki ter-
miczne rzeżywają swój renesans. W komu-
nikacji marketingowej dystrybutorów za-
chwalane jako wspomagające dobrą 
kondycję domowego budżetu teraz będą 
na wagę złota. Red Bird, dystrybutor marki 
kubków termicznych i termosów Contigo 
(obecnych na polskim rynku od dekady), 
pod koniec minionego roku wprowadził na 
rynek markę kubków Kambukka. To bel-
gijska marka premium oferująca rozwią-
zania do picia dla osób prowadzących ak-
tywny tryb życia: kubki termiczne, butelki 
na wodę oraz butelki dla dzieci. Ich wyróż-
nikiem ma być oryginalny design. Kubki 
dystrybuowane przez Red Bird mają nie 

zawierać bisfenolu i oczywiście gwaranto-
wać szczelność oraz możliwość utrzymania 
temperatury przez długi czas. 
Furorę robią śniadaniówki i pojemniki 
wielokrotnego użytku, do których można 
zapakować kanapki. Wszystko oczywiście 
z myślą o redukcji zużycia jednorazowych 
plastikowych torebek. Jednym z ciekawszych 
produktów minionego roku jest Chusta 
Śniadaniowa marki Boc’n’Roll, która ma 
dawać możliwość ekologicznego sposobu 

pakowania bułek, kanapek i bagietek. Chu-
sta dostosowuje się do różnych wielkości 
i kształtów posiłku, utrzymuje śniadanie 
w niezmiażdżonej formie, a producent za-
pewnia, że pieczywo dłużej pozostaje świe-
że. Tkanina służy także jako higieniczna 
serweta. Jeśli sos z kanapki pobrudzi ma-
teriał, wystarczy go uprać. Cena produktu 
to ok. 29,90 zł. 
Największy szał zrobiły jednak woskowijki. 
Naturalne opakowania do żywności mające 
zastąpić folię spożywczą, aluminiową lub 
jednorazowe pojemniki plastikowe. 
Ekoentuzjaści pokochali je natychmiast. 
Woskowijki to bawełniane szmatki 
nasączone specjalną mieszaniną na bazie 
wosku pszczelego, w którą można owijać 
żywność, aby ją przechować lub 
transportować. Naturalne i wielorazowego 
użytku mają mieć właściwości 
antybakteryjne i przedłużać świeżość 
przechowywanego jedzenia. Wystarczy 
owinąć nimi przedmiot, docisnąć dłońmi 

i odczekać kilka sekund. Pod wpływem 
temperatury ciała i nacisku woskowijka 
przybiera kształt przedmiotu i zlepia się, 
opakowując wybraną rzecz. Inne woskowijki 
mogą być wytworzone z oczyszczonego 
wosku pszczelego, żywicy drzewnej i oleju 
jojoba. Woskowijki można myć w letniej 
wodzie i odnawiać poprzez przeprasowanie 
przez papier do pieczenia. Jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych na rynku 
producentów woskowijek jest marka 
Woskowijki by Malu, którą stworzyli Marta 
i Łukasz Wilczkowie z Krakowa. Na rynku 
producentów sprytnych przedmiotów 
wykwitło mnóstwo, a na targach 
ekologicznych organizowane są warsztaty, 
podczas których można nauczyć się, jak 
woskowijkę przygotować samodzielnie. 
Kolejne miesiące generują wiele niewiado-
mych. Wymienione innowacyjne polskie 
marki będą zapewne szukały sposobów na 
przetrwanie. Ale pamiętajmy, że eko to 
także oszczędność. 

FURORĘ ROBIĄ ŚNIADANIÓWKI  
I POJEMNIKI WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU, DO KTÓRYCH MOŻNA  
ZAPAKOWAĆ KANAPKI
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UMARŁA PRASA, 
NIECH ŻYJE PRASA
KTO ROK TEMU PRZEWIDYWAŁ, ŻE WYDANIA GRUDZIEŃ 2019 R. BĘDĄ 

OSTATNIMI DLA TAKICH TYTUŁÓW JAK „PLAYBOY”, „COSMOPOLITAN”, „CKM”, 

„JOY”, „ESQUIRE” CZY „HARPER’S BAZAAR”, A „PRZYJACIÓŁKA”,  

„PANI DOMU” I „PORADNIK DOMOWY” ZOSTANĄ BEZ ŻALU ODSPRZEDANE? 

KTO SPODZIEWAŁ SIĘ, ŻE Z RYNKU ZNIKNIE „WPROST”? CZY TO OZNACZA 

JEDNAK DEFINITYWY KONIEC ŚWIATA PRASY DRUKOWANEJ?

Autor: Joanna Niewiadomska
 
– Pogłoski o śmierci prasy drukowanej nie wydają się przedwczesne i przesadzone. 
Prasa, jaką znamy, odchodzi w przeszłość – powiedział Michał M. Lisiecki, założyciel 
PMPG i wydawca „Wprost”, komentując decyzję o zamknięciu papierowej wersji tego 
tygodnika opinii.
Jako twórcy raportu „Wydawcy” żałujemy, że od lat Lisiecki odmawiał współpracy 
przy naszym dorocznym projekcie. Zawsze warto rozmawiać. Gdyby do takich roz-
mów dochodziło, zapewne łatwiej byłoby znaleźć odpowiedź na pytanie o przyczyny 
końca tygodnika „Wprost”. Stwierdzenie, że tygodnik jest pierwszą na rynku pol-
skich mediów ofiarą koronawirusa, to mało.  Przypomnijmy, pismo ukazywało się od 
1982 r. W 2009 r. 80% udziałów w spółce AWR „Wprost" kupiła firma Lisieckiego.  
W okresie 1982-2009 tygodnik miał czterech redaktorów naczelnych, w tym Marka 
Króla przez 17 lat. Pod rządami PMPG „Wprost” miał siedmiu naczelnych (plus jedną 
p.o. naczelną). Nie jest to pierwszy tytuł, który znika z portfolio tego wydawcy. 
Wcześniej żegnaliśmy „Machinę”, „Dlaczego” i „Film”. Bez wątpienia to jednak 
„Wprost”, wieloletni lider segmentu tygodników opinii, będzie przedmiotem studiów 
kolejnych roczników wydziałów i instytutów dziennikarstwa.
Już od kilku lat pytanie o koniec prasy drukowanej pojawia się w naszym dorocznym 
raporcie. Do tej pory bez trudu wydawcy  znajdowali argumenty przeczące tezie  
o nieuchronnym upadku tego rynku. Teraz mówią jakby ściszonym głosem. Do histo-
rii prasy przechodzi „Wprost”. Pod koniec ub.r. z rynku zniknęło kilka tytułów wy-
dawnictwa Marquard, w tym rozpoznawalne międzynarodowe marki. W połowie 
ub.r. trzy kluczowe tytuły poradnikowe sprzedało Edipresse Polska. Odstąpił je 
najbliższej konkurencji – Wydawnictwu Bauer. Agora zrezygnowała z wydawania 
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kilku swoich tytułów, w tym unikatowego „Opiekuna”. Na horyzoncie nie widać de-
biutantów. Rynek prasy drukowanej w latach 2019-2020 zmienia się na naszych 
oczach błyskawicznie. Świadczą o tym również przyznawane przez nas w tym rapor-
cie tytuły i wyróżnienia. Aktywność internetową wydawców docenialiśmy od lat, 
można powiedzieć dodatkowo. W tej edycji Wydawcą Roku została firma, która  
w świecie digital eksperymentuje najwięcej spośród wszystkich „tradycyjnych” 
wydawców prasy. Znak czasu.  
Inni wydawcy często pozostają przy swojej offline’owej strategii – obudowywania 
tytułów wydaniami specjalnymi i dodatkami tematycznymi, by w ten sposób podbi-
jać sprzedaż. Mniej wyrafinowani wydawcy oddają kolejne szpalty reklamodawcom, 
dodajmy od razu – ze szkodą dla czytelników. Coraz mniej miejsca zostaje na rzetel-
ne dziennikarskie treści, choć to one miały być tym, co budowało przewagę nad 
„płytszym” internetem.  
Być może ratunkiem dla marek mediów drukowanych – z ofertą pogłębionych ana-
liz, wyrazistych wywiadów, dłuższych reportaży – będą podcasty. Być może tytuły 
prasowe potrzebują „marki audio”.  
Nadzieję wydawcom miał dać nowy model badania prasy wprowadzony przez PBC, 
dostarczający dowodów skuteczności reklamy prasowej. Za wcześnie jeszcze, by 
wyrokować, czy ta nadzieja zaowocuje sukcesem biznesowym. I czy w ogóle wydaw-
cy zdążą z tego nowego modelu skorzystać. Już w pierwszych tygodniach pandemii 
koronawirusa widać, jak ten globalny problem przekłada się na sytuację prasy 
drukowanej.  
To właśnie koronawirus miał być gwoździem do trumny tygodnika „Wprost” (choć nie 
był to jedyny gwóźdź). Wydawcy – i to często zdalnie z domów – błyskawicznie muszą 
dziś przebudowywać swoją strategię rynkową. Wielu właścicieli magazynów zdecy-
dowało się zrezygnować z opłat za dostawę swoich tytułów do domu w czasie kwaran-
tanny, gazety można czytać w internecie, często nawet czasowo nieodpłatnie. Ale czy 
to wystarczy, by wyrównać straty w sprzedaży? Czy pogrążone w kryzysie przedsię-
biorstwa nie zaczną od cięcia budżetów na reklamy w prasie?
W tegorocznym raporcie wyróżniamy zarówno tych wydawców, którzy konsekwen-
tnie trzymają się raz obranej przed laty drogi, sprawnie wchodzą w zakręty i prze-
skakują kolejne przeszkody, jak i tych, którzy nie boją się wybrać ścieżki zupełnie 
osobnej i nowej. Trzymamy kciuki, by wszyscy dotarli do celu. 
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WYDAWCA ROKU: 
EDIPRESSE POLSKA 

REDEFINICJA,  
CZYLI REWOLUCJA 
Tytuł Wydawcy Roku przyznaliśmy firmie, która rezygnuje z trady-
cyjnego portfolio prasowego na rzecz projektów digital i nie chce 
nawet być już nazywana wydawcą. To znak czasów. Edipresse Polska 
od ubiegłego roku poszukuje nowej tożsamości biznesowej. To zde-
cydowany krok firmy, dotąd kojarzonej głównie z rynkiem tradycyjnej 
prasy dla kobiet. Na tej drodze nie można zawrócić. 
Edipresse Polska pochwalić trzeba za rzadki na naszym rynku śmia-
ły, zdecydowany ruch. Wydawnictwo postawiło na konkretną specja-
lizację (jakościowe marki dla kobiet) i redefinicję swojej tożsamości.  
W połowie ub.r. firma postanowiła zrezygnować z segmentu maga-
zynów poradnikowych i sprzedała Wydawnictwu Bauer swoje trzy 
tytuły, lidera kategorii „Przyjaciółkę" oraz „Panią Domu” i „Poradnik 
Domowy”. Wszystkie te tytuły sprzedawały średnio po ponad 150 tys. 
egz. 
Z czasopism Edipresse zostawił sobie tylko te, które silnie obecne są 
w internecie i mają potencjał wzrostu w tym medium. Wydawca chce 
być dziś firmą multimedialną, chce zarządzać mulitimedialnymi 
brandami – Wizaż, Polki, Viva, Party, Flesz, Uroda Życia, Mamo To Ja 
czy Niania. 
Drugim ważnym elementem strategii stało się rozwijanie digitalo-
wych biznesów niemediowych, jak marketplace oraz e-commerce. 
Działalność wyłącznie wydawniczą obejmującą książki, kolekcje, 
magazyny hobbistyczne i dla dzieci oraz wydawnictwa typu true 
stories przeniesiono do odrębnej spółki – Wydawnictwo Edipresse. 
Również tę sprawnie przeprowadzoną restrukturyzację, obejmującą 
zmiany w zarządzie i wyraźne wzmocnienie struktur digitalowych, 
należy docenić. 
W nowej strategii reklamowej zaakcentowano ofertę multimediową 
i crossmediową. 
W tę stronę rozwijano również strategię reklamową Edipresse Pol-
ska. Całość uzupełniono jeszcze warsztatami i eventami powiązany-
mi z markami z portfolio. 
Czy operacja rzeczywiście zakończyła się sukcesem na każdym polu 
istotnym dziś dla biznesu Edipresse, dowiemy się mniej więcej za rok. 
Tylko w jakim raporcie opiszemy ten sukces lub tę porażkę? I czy pan-
demia nie zakłóci biznesu wydawniczego na dłużej, niż nam się dzisiaj 
wydaje?
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Alicja Modzelewska-Warec, dyrektor generalna
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WYRÓŻNIENIE:
AGORA („GAZETA WYBORCZA")

JESZCZE BARDZIEJ 
DIGITAL 
Agora po raz kolejny dała się poznać jako wydawca podejmujący 
wyzwania, przed jakimi stoi dziś prasa. 
Agora kończyła 2019 r. dobrymi wynikami. W IV kw. 2019 r. całkowite 
przychody Grupy Agora wyniosły 378,2 mln zł i były wyższe  
o ponad 9% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Wpływy 
reklamowe grupy zwiększyły się o niemal 14%. Rosną też systema-
tycznie wpływy z subskrypcji Wyborcza.pl. I choć dla porządku należy 
odnotować, że prasa była jednym z dwóch segmentów, które wzrostu 
wpływów reklamowych nie odnotowały, to z pewnością intensyw-
ność i poziom działań podejmowanych przez tego wydawcę zasługują 
na wyróżnienie. Zwłaszcza że w segmencie prasowym ma także po-
wody do zadowolenia. Trzy wydawane przez Agorę magazyny chwalą 
się wzrostem sprzedaży. Średnie rozpowszechnianie płatne razem 
„Wysokich Obcasów Extra” wyniosło w 2019 r. ponad 79 tys. egz. (wo-
bec 68 tys. egz. w 2018 r.), „Avanti” – niemal 70 tys. egz. (wobec 64 tys. 
rok wcześniej), a „Logo” poprawiło wynik do 19,8 tys. egz. (wobec 18,7 
tys. rok wcześniej). Magazyn „Wysokie Obcasy Praca” zwiększył czę-
stotliwość wydawania. Sprzedaż „Gazety Wyborczej” spadła do 96,7 
tys. egz. (ze 106 tys. egz. w 2018 r.), ale jednocześnie liczba prenumerat 
cyfrowych „Gazety Wyborczej" wzrosła do 218 tys. 
Miniony rok to też czas „optymalizacji portfolio". Pod koniec ub.r. 
Agora zdecydowała się na dalsze ograniczanie portfela mniej per-
spektywicznych wydawnictw papierowych. Zaprzestała wydawania 
kwartalnika „Opiekun” i zmieniła formułę wydawniczą magazynu 
„Kuchnia”, stawiając na treści cyfrowe oraz wydania specjalne. 
W 2019 r. „Gazeta Wyborcza” świętowała 30-lecie powstania i z tej 
okazji Agora zdecydowała się na intensywną kampanię wizerunkową 
„Co pokolenie, to Wyborcza”, notabene zachęcającą także do prenu-
meraty cyfrowej. Wprowadzono nową makietę „Wyborczej”, przygo-
towaną przez Jacka Utkę.  
Zespół „Gazety Wyborczej” nieustannie pracuje także nad ofertą rekla-
mową, np. w obszarze mobile, poprzez dostosowanie produktów do po-
trzeb czytelników i reklamodawców. Wprowadzona w lutym ub.r. aplika-
cja „Gazety Wyborczej” na koniec roku notowała 44-proc. wzrost 
aktywnych użytkowników w miesiącu i 180-proc. wzrost aktywnych 
użytkowników dziennie (styczeń 2019 vs. styczeń 2020 r.), a także ponad 
12 mln odsłon miesięcznie. Agora coraz lepiej odnajduje się w świecie 
digital. 
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 Jerzy Wójcik, wydawca „Gazety Wyborczej"
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NAGRODA SPECJALNA – SKUTECZNA STRATEGIA:
WYDAWNICTWO BAUER 

KONSEKWENTNIE 
DO PRZODU
Wydawcę warto pochwalić za konsekwencję w budowaniu strategii 
na coraz trudniejszym rynku prasowym, przemyślane przejęcia tytu-
łów i poszerzanie projektów internetowych.  
Bez wątpienia jednym z kluczowych wydarzeń dla Wydawnictwa 
Bauer w minionym roku było przejęcie od konkurenta, Edipresse 
Polska, trzech pism – „Przyjaciółki”, „Pani Domu” i „Poradnika Domo-
wego”. Szczególnie przejęcie „Przyjaciółki”, pisma z ponad 70-letnią 
historią, było posunięciem i strategicznym, i symbolicznym.  
Od lat Wydawnictwo Bauer jest liderem pism poradnikowych i dziś 
wszystko wskazuje na to, że nawet mimo gospodarczego zawirowa-
nia wywołanego koronawirusem jego pozycja lidera w tym segmen-
cie jest niezagrożona. Tym bardziej że z biegu odpadli dwaj istotni 
konkurenci – właśnie Edipresse, przebudowujący całkowicie swoją 
strategię wydawniczą, i Marquard.  
Grupa Bauer po zakupie trzech pism poradnikowych Edipresse ko-
mentowała, że przejęcie tytułów doskonale wpisuje się w jej global-
ną strategię zakładającą dalsze inwestycje w te segmenty, w któ-
rych jest już liderem rynkowym. Kolejne miesiące pokazały, że nie 
były to jedynie czcze deklaracje. Wydawnictwo należy pochwalić za 
konsekwencję w budowaniu strategii na coraz trudniejszym rynku 
prasowym.  
Przemyślane zakupy i rezygnacja konkurencji nie oznacza, że Bauer 
może spocząć na laurach.  Wie o tym doskonale kierownictwo wy-
dawnictwa. Dlatego w roku 2019 postawiło na poszerzenie obecności 
marek prasowych w internecie i rozwijanie projektów social media 
wokół tytułów z portfolio. Marzena Pachucka została dyrektorem 
ds. online w biurze reklamy, a Marek Szymański chief digital 
officerem.  
Warto zwrócić uwagę na dwa stosunkowo nowe elementy aktywno-
ści wydawnictwa – w 2019 r. wyraźnie rozwijano platformę Influen-
ceMe.pl (platforma influencer marketingu) oraz monetyzowano 
eventy organizowane pod szyldem marek własnych.   
Zapytany o strategię Maciej Brzozowski, dyrektor PR, odpowiada 
skromnie. – Kontynuujemy dotychczasową strategię. Wyraźniej ak-
centujemy bardzo ważne dla nas, a myślę, że i dla rynku, badania 
dotyczące reklamy prasowej – mówi. Rzeczywiście zaproponowane 
badanie – choć nie upowszechnia się ono na całym rynku tak, jak ży-
czyłby sobie Bauer, to projekt innowacyjny. Przypomnijmy: pomysło-

dawca zaproponował nowe wskaźniki pomiaru reklamy i nowy spo-
sób badania (eyetrackery rejestrują ruchy gałek ocznych czytelników 
podczas czytania całego pisma na ekranie komputera). Badanie jest 
realizowane trzy razy w roku (N=600, 5 regionów Polski, 68 zbada-
nych tytułów, wyniki dla 1200 reklam), a badani są dobierani propor-
cjonalnie do struktury czytelników w badaniu PBC.  
Mimo artykułowanej czasem w mediach przez konkurentów niechęci 
narzędzie Bauera ciągle ma szansę odegrać ważną rolę na rynku 
prasowym. Paradoksalnie pośrednio może się do tego przyczynić 
pandemia koronawirusa, która wywróciła dystrybucję większości 
pism i znacząco uszczupliła wpływy reklamowe wydawców prasy.   
Oby Wydawnictwu Bauer nie zabrakło entuzjazmu w epoce „postwi-
rusowej”. Trzymamy kciuki.

Tomasz Namysł, prezes 
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WYRÓŻNIENIE:
POLITYKA

JAKOŚĆ 
I SKUTECZNOŚĆ
W czasie gdy rywale się chwiali, wydawnictwo Polityka zachowało 
równowagę i zdecydowanie uciekało do przodu. Rozwijało i ofertę 
tradycyjnego portfolio, i projekty cyfrowe.  
Wydawca niezmiennie chce wyróżniać się na rynku tygodników opi-
nii, chce iść własną drogą.  
W 2019 r. większość tygodników opinii notowała dwucyfrowe spadki 
sprzedaży. Tymczasem flagowemu tytułowi wydawnictwa, tygodniko-
wi „Polityka", udało się utrzymać ten spadek na poziomie 3,7%, ze śred-
nią sprzedażą (rozpowszechnianie płatne razem) przekraczającą 94 tys. 
egz., co dało „Polityce" drugą pozycję w segmencie, za raportującym 
większy spadek „Gościem Niedzielnym".  
Dziś to wydawnictwo, niegdyś stanowiące przykład nietypowej for-
muły prawnej na rynku – spółdzielni pracy, działa w oparciu o nowo-
cześniejszą strukturę, choć nadal dość nietypową w polskich rea-
liach. Wydawca rozwija ofertę prasy drukowanej, z sukcesem 
poszerzając portfolio „Polityki" o kolejne wydania tematyczne i spe-
cjalne. Równolegle stawia na mocną ofertę cyfrową budowaną wo-
kół głównej marki. Rok 2019 był dla wydawcy czasem inwestycji  
i wzmacniania pionu internetowego.  
Zmieniał się też serwis Polityka.pl. W pierwszej połowie ub.r. ruszył 
w nowej odsłonie. Gruntownej przebudowie poddano wszystkie ele-
menty serwisu – od treści redakcyjnych (sposób doboru, redagowa-
nia i prezentacji treści), przez funkcjonalność (nawigacja), po ofertę 
handlową (nowa forma ekspozycji reklam). Wprowadzono nowe funk-
cjonalności serwisu, poszerzono ofertę dla subskrybentów (Fiszki 
Polityki, dodatkowe teksty w wersji audio), uproszczono sposób za-
kupu subskrypcji cyfrowej. Większe znaczenie zyskały podcasty 
 i materiały wideo.
 Rok 2019 to również czas wzmacniania samej marki Polityka. Pasz-
porty Polityki (i edycja 2019, i tegoroczna) potwierdziły, że dziś jest to 
jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie kultury, a wy-
bory laureatów rzeczywiście są drogowskazami rozwoju polskiej 
sztuki.  
Mimo trudnych czasów dla wydawców prasowych, szczególnie dla 
tych, którzy w portfolio mają tygodnik opinii, „Polityka” trzyma po-
ziom – i edytorski, i biznesowy.  
Bez wątpienia rok 2020 będzie istotny dla tego wydawnictwa – zmie-
nia się najbliższe otoczenie konkurencyjne (z rynku zniknął „Wprost”), 

 

a skutki epidemii koronawirusa są trudne do przewidzenia dla całego 
rynku reklamy i mediów. Miejmy nadzieję, że głos „Polityki”, pisma, 
które od lat idzie pod prąd, będzie nadal donośny i osobny.  Fo
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Jerzy Baczyński, 

 redaktor naczelny „Polityki"
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ROZCZAROWANIE ROKU:
MARQUARD MEDIA POLSKA

SMUTNY
KONIEC
Nieudolność biznesowa czy przestawienia aktywności na projekty 
cyfrowe? A może zwyczajne zaniechanie? Popularne tytuły Marquar-
da zniknęły z polskiego rynku prasowego w dość nieprzyjemnej 
atmosferze. 
W listopadzie ub.r. rynek prasowy zelektryzowała informacja, że 
Marquard Media Polska całkowicie rezygnuje z wydawania prasy,  
a grudniowe wydania magazynów „CKM", „Cosmopolitan", „Esquire", 
„Harper’s Bazaar", „Joy" i „Playboy" będą ostatnimi. Wydawca 
oświadczył, że chce skupić się na rozwoju biznesu internetowego, 
czyli własnych portali: Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl, CKM.pl, 
ponownym uruchomieniu serwisów Supermamy.pl i Autostuff.pl 
oraz że planuje rozbudowanie platformy usług cyfrowych dla branży 
mediowej – ShoppieGo oraz Act-2-Access. Wspomniał też, że część 
tytułów prasowych jest na sprzedaż. Niestety w kolejnych tygo-
dniach kolejki chętnych nie było. Tajemnicą poliszynela jest, że już 
wcześniej Marquard próbował uszczuplić swoje portfolio, sprzedając 
część magazynów (w tym „Playboya"). I wtedy jednak po wstępnych 
rozmowach potencjalni kupcy rezygnowali. 
Wydawca od kilku lat nie był w stanie wyprowadzić swojego biznesu 
na prostą, mimo kilku restrukturyzacji. 
Zastrzeżenia pojawiły się też co do samego sposobu prowadzenia 
biznesu. Licencjodawcy zamkniętych tytułów, wbrew zapewnie-
niom, jakie usłyszeliśmy od wydawcy, nie zostali poinformowani  
o jego planach w stosownym terminie. Niezbyt klarowna miała być 
też ich zdaniem kwestia płatności za licencje. 
Kierownictwo Marquard Media nie odniosło się do tych zarzutów. 
– Od ponad dwóch lat Marquard Media Group prowadzi daleko idącą 
transformację swoich spółek w Europie, intensywnie inwestując  
w usługi cyfrowe w obszarze gamingu, IT oraz shoppingu. Marquard 
Media Polska jest ostatnim podmiotem z całej grupy, w którym seg-
ment prasy pochłania tak duże zasoby, mimo że w przeszłości prze-
prowadziliśmy szereg działań restrukturyzacyjnych mających na 
celu jego uzdrowienie – tłumaczył w grudniu decyzję Bijan Khezri, 
CEO oraz współwłaściciel Marquard Media Group. Jego zdaniem to 
niewielka skala działalności na bardzo konkurencyjnym rynku i duża 
zależność od tytułów wydawanych na licencji zadecydowały o niepo-
wodzeniu tej części biznesu. Nieoficjalnie mówiło się także, że  
w związku ze zmianami w wydawnictwie pracę mogło nagle stracić Fo
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około 70% załogi. Wydawca nie skomentował oficjalnie tych 
doniesień. 
Marquard Media Polska z końcem roku 2019 rzeczywiście zamknął 
wszystkie swoje tytuły prasowe, a Sąd Rejonowy w Warszawie rozpo-
czął postępowanie sanacyjne w związku z zadłużeniem spółki, które 
wynosić ma około 20,5 mln zł.
Smutny koniec jak na wydawcę, który ze swoim bogatym i różnorod-
nym portfolio przez lata był „playboyem rynku prasowego".  

 Bijan Khezri, CEO
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Szef wydawnictwa: Alexander Sorg, chief executive officer Burda 
Media Polska
Portfolio: prasa: „Dobre Rady", „Claudia", „Przyślij Przepis", 
„Glamour", „Elle", „Przepis na Ogród", „Gala", „Focus", „National 
Geographic", „Burda", „Mój Piękny Ogród", „Traveler", „Moje 
Gotowanie", „Kocham Ogród", „Sielskie Życie", „Elle Decoration", 
„Focus Historia", „Samo Zdrowie", „Sól i Pieprz"; internet: Przyslij-
przepis.pl, Mojegotowanie.pl, Elle.pl, Kobieta.pl, National-geograp-
hic.pl, Gala.pl, Focus.pl, Glamour.pl, Claudia.pl, Elleman.pl, 
Kultowy.pl, Burda.pl
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: Marta 
Kowalska head of digital management – Luxury, Agnieszka Agniesz-
ka Wirtwein-Przerwa head of digital engagement – Travel, Science, 
Health & Sport; Jowita Żak content directorem w segmencie Food, 
Agnieszka Wierzbicka editor in chief of Advisory & Health; Justyna 
Dziegieć chief digital officerem, Marcin Stark M&A and partnerships 
directorem.  
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: Wydawnictwo pracuje nad  dopasowaniem portfolio 
produktów do oczekiwań rynku. Strategia zakłada dotarcie do 
konsumentów w tych segmentach, gdzie od lat Burda ma największe 
doświadczenie rynkowe i ekspertów branży, jak rynek mody, urody, 
podróży, zdrowia i sportu. Burda Media inwestuje  w produkty digital, 
ze szczególnym uwzględnieniem modeli sprzedaży e-commerce. 
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: Wydawca stawia na zintegrowaną ofertę, 
wykorzystującą siłę wszystkich jego  nośników, rozbudowaną o 
działania wspierające, jak eventy, targi, konferencje, akcje w 
internecie. Przy tworzeniu zaawansowanych projektów 360 stopni 
współpracuje z innymi mediami, takimi jak telewizja, radio, czy media 
społecznościowe. Wprowadzono nowe formaty reklamowe oraz 
widgety wspierające sprzedaż, formaty natywne. Włączono formaty 
e-commerce w social mediach. 
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej:  
Kultowy.pl – sklep online; Glamour Unicorn – digitalowe wydanie 
specjalne magazynu Glamour, które dostępne jest wyłącznie na 
urządzeniach mobilnych; ekspercka platforma  
National-Geographic.pl „Explorerzy. Idź za marzeniem”; platforma 

Bdigital zrzeszająca mikroinfluencerów, marki i twórców aktywnych 
na Instagramie i Tik Toku.
Wyniki sprzedaży wybranych pism (2019 vs. 2018,  
dane ZDKP):
„Dobre Rady” – 195,7 tys. egz. (198,2 tys. egz.) 
„Przyślij Przepis” – 78,6 tys. egz. (92,4 tys. egz.)
„Claudia” – 112 tys. egz. (122,1 tys. egz.)
„Glamour” – 46,1 tys. egz. (44,9 tys. egz.)
„Elle” – 43,3 tys. egz. (46,9 tys. egz.)
Wpływy reklamowe wydawcy: b.d.

BURDA 
MEDIA

Alexander Sorg



RAPORT

90 m m p o n l i n e . p l

Szef wydawnictwa: Per Kjellander, CEO
Portfolio: ponad 50 czasopism i wydań specjalnych magazynów,  
w tym m.in.: „Auta", „Bing", „Zabawy i Marzenia z Barbie", „Bob 
Budowniczy", „Hot Wheels", „Jej Wysokość Zosia", „Kaczor Donald", 
„Kraina Lodu", „Księżniczka", „Kubuś i Przyjaciele", „Minecraft. 
Oficjalny Magazyn", „Moviestar Planet", „Mój Kucyk Pony", „Psi 
Patrol", „Power Rangers. Oficjalny Magazyn", „Roblox", „Spirit. 
Riding Free", „Strażak Sam", „Tomek i Przyjaciele" 
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: 
Tomasz Kołodziejczak dyrektorem zarządzającym działu książek  
i gier, dołączył do zarządu
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: w ofercie Egmontu pojawił się m.in. tytuł „Fisher Price" 
– pierwszy edukacyjny magazyn dla bardzo małych dzieci powiąza-
ny z linią zabawek Fisher Price 
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: wydawnictwo buduje oferty pakietowe, by 
poszerzać grupy docelowe i kładzie nacisk na połączenie działań 
reklamowych w prasie i internecie 
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej: 
rozwijanie księgarni internetowej Egmont.pl); poszerzanie 
obecności w social mediach;  uruchomienie bloga dla rodziców 
Akademiamadregodziecka.pl; kontynuacja akcji „Czytam sobie”
Wyniki sprzedaży wybranych pism (2019 vs. 2018, dane 
ZDKP, rozpowszechnianie płatne razem):
„Zabawy i Marzenia z Barbie" – 410,2 tys. egz. (432,6 tys. egz.)
„Movie Star Planet" – 332,2 tys. egz. (361 tys. egz.)
„Księżniczka" – 332 tys. egz. (351 tys. egz.)
„Mój Kucyk Pony" – 322,1 tys. egz. (334,3 tys. egz.)
Wpływy reklamowe wydawcy: w 2019 r. z reklamy bez autopro-
mocji: 4,9 mln zł (wg Kantar Media)

EGMONT 

Per Kjellander
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Szef wydawnictwa: Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu
Portfolio: dzienniki: „Rzeczpospolita", „Parkiet – Gazeta Giełdy  
i Inwestorów"; miesięcznik „Uważam Rze Historia"; online: Rp.pl, 
Parkiet.com, Historia.uwazamrze.pl, Rzeczpospolita TV, Parkiet 
TV; podcasty – „Rzeczpospolita Rozmowy” i „Rzeczpospolita 
Audycje”; serwisy branżowe – Cyfrowa.rp.pl, Energianews.rp.pl,  
Firma.rp.pl, Logistyka.rp.pl, Moto.rp.pl, Pieniadze.rp.pl, Radar.rp.pl, 
Serwisemerytalny.rp.pl, Sukces.rp.pl, Turystyka.rp.pl; usługi: 
eKiosk.pl, Konferencje.rp.pl, Kancelarie RP
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: brak
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: aktualna strategia wydawnicza spółki zakłada dalszą 
digitalizację oferty oraz rozwój tematycznych serwisów 
internetowych
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: wydawnictwo położyło nacisk na rozwój mediów 
cyfrowych, które w połączeniu z wydaniami papierowymi „Rzeczpo-
spolitej" i „Parkietu" stanowić mają szerokozasięgowy i jakościowy 
produkt; uruchomiono nowe serwisy tematyczne, m.in.  
Sukces.rp.pl, Firma.rp.pl, Logistyka.rp.pl. (w planach są kolejne), 
które mają być propozycją dla marek i klientów zainteresowanych 
komunikacją z precyzyjnie określoną grupą docelową   
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej: 
nowe cykle podcastów „Rzeczpospolita Rozmowy" i „Rzeczpospoli-
ta Audycje", dostępne w serwisie Podcasty.rp.pl oraz w serwisach 
streamingowych 
Wyniki sprzedaży wybranych pism (2019 vs. 2018, dane 
ZDKP, rozpowszechnianie płatne razem):
„Rzeczpospolita" – 42,1 tys. egz. (45,1 tys. egz.)
„Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów" – 4,1 tys. egz. (4,1 tys. egz.)
Wpływy reklamowe wydawcy: b.d.

GREMI 
MEDIA 

Tomasz Jażdżyński
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Szef wydawnictwa: Zdzisław Zawada, prezes 
Portfolio: „44 Cats Magazyn", „L.O.L. Surprise Magazyn", „Świnka 
Peppa Magazyn", „Treasure X Magazyn", „Cartoon Network 
Magazyn", „Scooby-Doo! Magazyn", „Ben 10 Magazyn", „Winx Club 
Magazyn", „MiniMini+ Magazyn", „Nick Jr. Magazyn", „Magic Pocket 
Magazyn", „Super Wings Magazyn", „Shimmer & Shine Magazyn"
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: brak
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: rozbudowano ofertę niestandardowych działań 
reklamowych, przede wszystkim o  formaty z zakresu custom 
publishingu (katalogi produktowe, katalogi kinowe) oraz publikacje 
dedykowane z wykorzystaniem brand hero klienta bądź silnych 
licencji z portfolio wydawcy do wykorzystania w celach 
marketingowych
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej:
rozwój sprawdzonych rozwiązań, czyli pakietów mediowych 
zawierających reklamę na łamach czasopism, wsparcie w kampanii 
TV oraz przygotowanie unikatowego kontentu w serwisie YouTube; 
do portfolio na stałe weszły projekty związane z obecnością  
w różnych mediach; w minionym roku akcje we współpracy  
z sieciami kin przeprowadzono m.in. wokół takich produkcji, jak 
„Alladyn", „Pokémon Detektyw Pikachu" i „Kraina Lodu 2"; rok 2019 
był czasem rozwoju licencji marki 44 Cats, której wydawca jest 
zarówno agentem, jak i licencjobiorcą; działalność agencyjna 
została zwieńczona poszerzeniem grona partnerów licencyjnych, 
których Media Service Zawada wpiera marketingowo
Dane czytelnictwa*:
„Świnka Peppa" – 628,7 tys. egz. 
„Cartoon Network Magazyn" – 517,7 tys. egz.
„Scooby-Doo!" – 489,9 tys. egz.
„Mini Mini Magazyn" – 414,8 tys. egz.
*Dane na podstawie badania Kantar „Maluchy" wskaźnik ZCS; fala V 
2019, N=700; TG ALL 3-12; estymacja na populację
Wpływy reklamowe wydawcy:
wzrost wpływów reklamowych o 5% w 2019 r. w stosunku do 2018 r., 
w tym projekty niestandardowe biura reklamy – dane własne 
wydawcy 

MEDIA SERVICE 
ZAWADA 

Zdzisław Zawada



RAPORT

93m m p o n l i n e . p l

Szef wydawnictwa: Mark Dekan, prezes zarządu, Marcin Biegluk, 
dyrektor generalny portfolio prasowego Ringier Axel Springer 
Polska
Portfolio: produkty drukowane: „Fakt. Gazeta Codzienna", 
„Newsweek Polska", „Komputer Świat", „Forbes", „Forbes Women", 
„Przegląd Sportowy", „Auto Świat"; produkty cyfrowe: wszystkie 
wydania drukowane mają swoje odpowiedniki cyfrowe plus 
Businessinsider.pl, Ofeminin.pl, Noizz.pl, Onet.pl, Medinet.pl, 
Plejada.pl; wydawnictwa książkowe
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: 
Katarzyna Kozłowska redaktor naczelną „Faktu”; Dariusz Zieliński 
dyrektorem wydawniczym segmentu sportowego; Filip Połoska 
międzynarodowym redaktorem naczelnym Noizz.pl; Mikołaj Kunica 
redaktorem naczelnym Business Insider Polska 
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: wydawca realizuje strategię rozwoju dzienników i magazy-
nów, której celem jest utrzymanie pozycji lidera wraz ze zwiększe-
niem udziału w rynku; kładzie nacisk na rozwój marek drukowanych 
– ich dodatków redakcyjnych, wydań specjalnych, produktów 
brandowanych, wydarzeń biznesowych i społecznych wokół marek; 
rozwijana jest także oferta publikacji książkowych, kolekcjoner-
skich i multimedialnych
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: budowanie bezpiecznego otoczenia reklamowe-
go „wolnego od botów, fake newsów i bad ads"; możliwość rozlicza-
nia reklam wideo w modelu CPV oraz rozliczania się za wizyty 
potencjalnych klientów w fizycznych punktach sprzedaży dzięki 
ofercie drive-to-store; wprowadzono także do oferty Onet.Inbox 
hybrydę reklamową, która łączy display z efektywnością 
e-mailingów 
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej: 
personalizacja treści, w tym strony głównej Onet.pl; spersonalizo-
wane newslettery i „pusze”; wzrost ruchu mobilnego 
 i obecność na platformach typu AMP i FIA; zwiększanie zasięgów 
poza stronami głównymi, rozwój i wzrost popularności Progressive 
Web App
Wyniki sprzedaży pism (2019 vs. 2018, dane ZKDP, rozpo-
wszechnianie płatne razem):

RINGIER AXEL 
SPRINGER POLSKA

„Fakt. Gazeta Codzienna” – 215,5 tys. (237,7 tys. egz.)
„Newsweek Polska” – 73,2 tys. (85,3 tys. egz.)  
„Auto Świat” – 44,8 tys. (52 tys. egz.)
„Auto Świat Poradnik” – 32,9 tys. (28,8 tys. egz.)
„Komputer Świat” – 28,7 tys. (30,737 tys. egz.) 
„Przegląd Sportowy” – 20,9 tys. (23,8 tys. egz.)
„Forbes” – 19,6 tys. (20,3 tys. egz.)   
Wpływy reklamowe wydawcy: b.d.

Mark Dekan
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Szef wydawnictwa: Katarzyna Białek, prezes zarządu Time SA
Portfolio: „Super Express", „Murator", „Architektura-Murator", 
„Dobre Wnętrze", „Moje Mieszkanie", „M jak Mieszkanie", „Zdrowie"
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: 
Aleksandra Włodarczyk dyrektorem handlowym w segmencie 
zdrowie i parenting w biurze reklamy prasy i internetu Time; Anna 
Jagiełło awansowała na stanowisko dyrektora działu agencyjnego 
ds. radia, magazynów i internetu w biurze reklamy Time; zmieniła 
się struktura kierownictwa redakcji Grupy Super Express – do 
grona zastępców Grzegorza Zasępy, redaktora naczelnego grupy, 
dołączyli Bartłomiej Łęczek, Jarosław Sulikowski oraz Jan 
Złotorowicz; Joanna Hodała dyrektorem handlowym segmentu 
wnętrza w biurze reklamy prasy i internetu 
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: w styczniu 2019 r. Grupa Super Express została włączona 
do struktur spółki Time (nowe możliwości współpracy z klientami  
i partnerami, usprawnienie współpracy z innymi markami medial-
nymi); wcześniej wydawcą „Super Expressu" była spółka ZPR 
Media, która obecnie skupia się na działalności producenckiej – TV  
i wideo; Time i ZPR Media należą do tej samej grupy medialnej, czyli 
do Grupy ZPR Media 
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: brak
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej: 
Se.pl, Eska.pl, Murator.pl, Poradnikzdrowie.pl, Urzadzamy.pl, 
Mjakmama.pl   
Wyniki sprzedaży wybranych pism (2019 vs. 2018, dane 
ZDKP, rozpowszechnianie płatne razem):
„Super Express” – 113,7 tys. egz. (118,3 tys. egz.)
„Moje Mieszkanie” – 47,7 tys. egz. (56,3 tys. egz.)
„Murator” – 38,3 tys. egz. (46,8 tys. tys. egz.)
„Zdrowie” – 30,1 tys. egz. (31,6 tys. egz.)
„M jak Mieszkanie” – 28 tys. egz. (37,5 tys. egz.)
„Dobre Wnętrze” – 12,2 tys. egz. (14,5 tys. egz.)
 Wpływy reklamowe wydawcy: b.d.

GRUPA ZPR MEDIA 
/TIME SA

Katarzyna Białek
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Szef wydawnictwa: Adam Popielski, prezes
Portfolio: miesięczniki: „Zwierciadło", „Sens"; portal:  
Zwierciadlo.pl; wydawnictwa książkowe
Najważniejsze zmiany personalne od stycznia 2019 r.: 
Robert Małaszek, dyrektor zarządzający; Magdalena Rosłaniec, 
redaktor prowadząca portalu Zwierciadło.pl; Małgorzata Welman-
-Święcicka, redaktor portalu Zwierciadlo.pl i FB
Najważniejsze zmiany w strategii wydawniczej od stycznia 
2019 r.: eksperymenty z okładkami – numer 8/2019 „Zwierciadła" 
ze zdjęciem Marilyn Monroe wydrukowanym na płótnie (sprzedaż 
tego numeru wyniosła 135 tys. egz. i była najwyższa w historii 
wydawnictwa); zwiększenie o 18% drukowanego nakładu pozwoliło 
rozszerzyć sieć dystrybucji o ponad 4 tys. punktów sprzedaży; 
inwestycje  w ekspozycję  tytułów w wybranych sieciach handlo-
wych oraz w kampanie reklamowe prowadzone w internecie i 
stacjach radiowych; optymalizacja strategii cenowej (dodatkowe 
wersje magazynu z kosmetykami, książkami, kalendarzami itp.); 
CSR – w grudniu 2019 r. 1 zł ze sprzedaży każdego egzemplarza 
„Zwierciadła” oraz 10 proc. przychodów reklamowych na zakup 
karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka; rozwój portalu  
Zwierciadło.pl; poszerzanie oferty wydawnictw książkowych
Najważniejsze zmiany w strategii i ofercie reklamowej od 
stycznia 2019 r.: bz.
Najważniejsze projekty spoza obszaru prasy drukowanej: 
zmiana layoutu i rozbudowa treści portalu Zwierciadlo.pl  
Wyniki sprzedaży wybranych pism (2019 vs. 2018, dane 
ZDKP. rozpowszechnianie płatne razem): 
„Zwierciadło” – 92,6 tys. egz. (75,8 tys. egz.), najlepszy wynik o d 20 
lat
Wpływy reklamowe wydawcy: b.d.

WYDAWNICTWO 
ZWIERCIADŁO

Adam Popielski
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KUMPLUJEMY SIĘ  
Z CZYTELNIKAMI, 
KUMPLUJEMY SIĘ 
Z MARKAMI
NIEKTÓRE MARKI DECYDUJĄ SIĘ WYDAWAĆ U NAS CAŁE LUB PRAWIE  

CAŁE SWOJE ROCZNE BUDŻETY. BO NICZEGO WIĘCEJ NIE POTRZEBUJĄ,  

BY TRAFIĆ TAM, GDZIE CHCĄ – MÓWIĄ MICHAŁ MICHALSKI,  

PIOTR KĘDZIERSKI I MARCIN ŁUNIEWSKI, WSPÓŁUDZIAŁOWCY 

NEWONCE.MEDIA.

„MMP": Jesteście wydawcą, nadawcą? 
Michał Michalski: Jesteśmy i wydawcą,  
i nadawcą, ale też agencją, która produkuje 
kontent dla klientów – hybrydą. Kreujemy, 
produkujemy i docieramy. Najważniejsze, że 
w związku z tym, iż docieramy, wiemy, gdzie 
docieramy. A to znaczy, że wiemy dużo o na-
szych użytkownikach i dzięki temu możemy 
ten cały cykl skutecznie powtarzać. 
Jak to się zaczęło? To był kaprys czy od 
razu poważny biznes? 
M.M.: Wydawało mi się, że to był biznes. 
Wcześniej pracowałem w innym medium  
– K MAG-u, byłem PR managerem, potem 
marketing supervisorem, później pracowa-
łem z influencerami i pomyślałem, że mam 
część rynku spenetrowaną i mogę te kontak-
ty, osiem kontaktów, przełożyć na swój bi-
znes. Wiedziałem, że nie ma jeszcze takiego 
w Polsce. Szybko się jednak okazało, że te 
moje kontakty nie są wystarczające  
i chociaż już w pierwszym miesiącu działa-
nia mieliśmy jakieś kampanie na koncie, to 
koszty zdecydowanie przewyższały przy-
chody. Wtedy pojawił się Piotrek, który nas 
wspomógł finansowo, zainwestował w Ne-
wonce, ale też pomógł otworzyć wiele drzwi. 
Biznes zaczął się kręcić, mogliśmy zatrudnić 
nowych ludzi, zwiększyć skalę działania. Ru-
szyliśmy z magazynem papierowym, potem 
z radiem. 
Skąd pomysły? 
Piotr Kędzierski: Chodziłem za tym długo 
i w końcu ustaliliśmy z Michałem na impre-
zie, która była premierą magazynu papiero-
wego, że może to już jest ten czas. W ciągu 
roku postawiliśmy radio. 
M.M.: Wychodzi na to, że trochę jesteśmy 
buntownikami. W momencie gdy wszyscy 
wróżą śmierć prasie, zaczynamy wydawać 
magazyn papierowy. Oczywiście w wydaniu 
kolekcjonerskim, albumowym, ale jednak.  
Z radiem było podobnie. Pomyślałem, że jest 
to tak absurdalny i niedorzeczny pomysł – bo 
nasi klienci mówili mi, że nigdy nie wydali  
w radiu złotówki, że aż do nas pasuje. Inna 
sprawa, że nie mieli gdzie wcześniej wyda-
wać. Uznaliśmy, że to nie do końca będzie 
radio, bo my nie konkurujemy z radiem, RMF 
czy Tok FM. My jesteśmy dla ludzi wychowa-
nych w epoce streamingu, którzy mają dużą 

Od lewej: Marcin Łuniewski, Michał Michalski, Piotr Kędzierski
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Nasi odbiorcy nie szukają tylko powierz-
chownej rozrywki. Dwugodzinnych audycji 
Piotrka i Kuby Wojewódzkiego, często zaha-
czających o tematy bardzo serio, 60% słu-
chaczy słucha do końca. Do pozornie lekkich 
programów przemycamy poważne treści, 
ale podane w naszym stylu, i wciągamy w to 
naszą społeczność. To w ogóle jest niewiary-
godne – ludzie w 2019, 2020 r. dzwonią do 
radia, internetowego. Społeczność jest na-
szym wielkim atutem.
P.K.: To tworzy też korzyść dla marki, która 
się u nas reklamuje. Bo ona nie jest jakimś 
obcym bytem, tylko ukazuje się jako coś nam 
bliskiego, kumpel, partner, z którym odbior-
cy mogą coś przeżyć albo od którego mogą 
się czegoś nauczyć. 
Ona sprawia, że młodzi ludzie do was 
ciągną? 
M.M.: Zdecydowanie, to pewnie nasza naj-
mocniejsza strona. Mamy teraz pięć marek, 
wokół których tworzymy społeczności, ko-
lejne „kręgi wtajemniczenia”. Newonce.net 
kierujemy do „najmłodszych", tj. grupy 18-25. 
Newonce.radio jest trochę bardziej zaanga-
żowane, dla ludzi, którzy robią coś ciekawe-
go, bardziej świadomych. Newonce.paper 
ma być medium proedukacyjnym, 
slowlife’owym, skupić ludzi najbardziej 
świadomych, otwartych na warsztaty, akcje 
z artystami, kooperacje z mediami zagra-
nicznymi itd. Wokół tych trzech filarów 
chcemy budować całą nasza historię. Do 
tego mamy Newonce.bar, w którym fizycznie 
można się spotkać, a na poziomie -1 popa-
trzeć na prowadzących w studiu radiowym. 
No i Newonce.sport. 
Czytacie gazety? 
M.M., P.K., M.Ł.: Tak.
A wasi czytelnicy? 

M.M.: Myślę, że w większości nie. 
Po co wam papierowy Newonce, w na-
kładzie 5 tys. egzemplarzy? 
M.M.: Chcemy pasować do każdej sytuacji, 
w jakiej znajdą się nasi odbiorcy. Zabezpie-
czać wszystkie ich potrzeby. Masz pół godzi-
ny – sięgasz po Newonce.paper, 15 sekund  
– zaglądasz na InstaStory, jesteś w podróży 
– słuchasz podcastu. „Jesteśmy z tobą i dla 
ciebie, zawsze i wszędzie". Jak się okazało, 
to był też superruch pod kątem pozycjono-
wania marki. Podniósł nasze notowania  
u klientów. A dla użytkowników portalu to 
było coś nowego, to pokolenie w zasadzie nie 
miało swojego pisma. 
P.K.: My za naszych czasów mieliśmy 
„Brum", „Machinę" itd., ale przez ostatnie kil-
ka, kilkanaście lat nie było tego typu maga-
zynów dla młodych, myślących ludzi. To też 
taka nasza ambicja, szlachetna forma, miej-
sce na dobre, długie artykuły. Tam się speł-
niamy artystycznie. 
Pobrzmiewacie idealistycznie, ale 
wszędzie między wierszami przebija 
się biznes. Jak wam się to spina? 
M.M.: Działamy zupełnie inaczej niż stan-
dardowe media. Klient prosi o ofertę i pew-
nie spodziewa się artykułu sponsorowanego 
czy baneru, a my zawsze proponujemy coś 
uszytego na miarę, zrobionego po naszemu. 
Oczywiście istnieje taki podstawowy cennik, 
ale jest bardzo elastyczny. Działamy wielo-
kanałowo i większość naszych kampanii 
dzieje się na różnych płaszczyznach. Klienci 
doceniają, że mogą jednocześnie zaistnieć 
online, w radiu, w barze, a na finał podczas 
jakiegoś eventu. W lecie ub.r. robiliśmy np. 
fajny projekt z Levi’sem – przed CBF przy 
rondzie de Gaulle’a stanął kontener, w dzień 
co-work, wieczorem miejsce do posiedzenia, 

OBSERWUJĄC MEDIA 
LIFESTYLE'OWE, JESTEŚMY  
W STANIE OCENIĆ, DLACZEGO 
CZĘŚĆ Z NICH JEST 
NA GRANICY UPADKU 

paczkę internetu w telefonie i mogą stre-
amować gdziekolwiek są, w samochodzie 
czy na plaży. Newonce.radio jest w moim 
przekonaniu bardziej konkurencją dla YouTu-
be i InstaStory niż dla standardowego radia. 
W tym sensie jest w zasadzie nowym me-
dium i okazało się, że ten szalony pomysł 
jednak miał sens. Wystartowaliśmy z dwie-
ma, a po roku mieliśmy 20 autorskich 
audycji. 
P.K.: Teraz jest ich ponad 40, do tego audy-
cje stricte podcastowe. A wszyscy pukali się 
w czoło i pytali o sens robienia radia. Uparli-
śmy się, bo my z Michałem jesteśmy z poko-
lenia Radiostacji i wydawało nam się, że mło-
de pokolenie nie ma, a potrzebuje takiego 
radia, które mówiłoby ich językiem. 
Umiecie mówić do tych młodych ludzi? 
Jak tworzycie treści i jak chcecie, żeby 
wasze media się rozwijały – będą wciąż 
młode, czy mają dorastać z odbio-
rcami? 
P.K.: Otaczamy się młodymi ludźmi, jeste-
śmy na nich otwarci. 
M.M.: Obserwując media lifestyle'owe, je-
steśmy w stanie ocenić, dlaczego spora 
część z nich jest dziś na granicy upadku. Cho-
dzi o brak zabezpieczenia tyłów i pewien ro-
dzaj pychy. My wiemy, że chcemy być me-
dium dla dwudziestolatków także za 20 lat. 
Marzy nam się, żeby ludzie, którzy urodzili 
albo urodzą się w 2020 r., za kilkanaście lat 
byli naszymi odbiorcami. My już wtedy bę-
dziemy odpoczywać na plaży w Tulum...
Marcin Łuniewski: Albo raczej tworzyć 
nowe rzeczy, tak jak teraz Newonce.sport. 
Macie około pół miliona użytkowników, 
czym ich przyciągacie? Na pierwszy 
rzut oka można by pomyśleć, że Newon-
ce jest o raperach i butach...
P.K.: Chcemy, żeby Newonce był dla naszych 
odbiorców synonimem czegoś dobrego, love 
brandem, jak Virgin Richarda Bransona. 
M.M.: Nie chciałbym sprowadzać Newonce 
do rapu i butów. Bo rzeczywiście tworzymy 
codziennie tzw. kontent typu flow, o tym, że 
jakiś raper zrobił to, inny coś tam, ale mamy 
też mnóstwo dobrych tekstów, głębokich 
analiz popkulturowych i to jest naszą głów-
ną siłą. Tłumaczymy ludziom konteksty, wy-
jaśniamy, co trzeba brać w cudzysłów itd. 
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gdzie czas umilał DJ. Do tego mocne wspar-
cie kontentowe – warsztaty, montaż, grafika 
projektowa itp., a do tego powiązane audycje 
radiowe. Kiedy indziej robiliśmy z Reebokiem 
akcję przy okazji premiery najntisowego mo-
delu buta. Powstały trzy audycje radiowe,  
w których przenikały się elementy z tamtej 
epoki – postaci, muzyka, dźwięki modemu. 
Dało to fantastyczny efekt i świetnie zakty-
wizowało słuchaczy, klient był bardzo zado-
wolony. Co ciekawe, w zasadzie nigdy nie 
usłyszeliśmy komentarza, że – robiąc coś  
z marką – sprzedaliśmy się. Nasz odbiorca 
jest przyzwyczajony do tego, że fajny kon-
tent dostarczamy dzięki współpracy  
z brandem.
Są marki, których byście nie rekla- 
mowali? 
M.M.: Są, chociaż dla wielu nieoczywistych 
znaleźlibyśmy miejsce, bo mamy poczucie 
humoru. Myślę, że w jednej audycji daliby-
śmy radę reklamować nawet żaluzje albo 
kabanosy. 
P.K.: Parę razy najdziwniejsze marki pojawi-
ły się u nas zupełnie spontanicznie. Po naszej 
audycji o podróżowaniu, w której sporo 
wspomnień dotyczyło Warsa, zadzwoniła do 
nas pani z marketingu firmy z podziękowa-
niami, bo nigdy nie mieli takiego ruchu w so-
cial mediach. Po audycji, w której wspomnie-
liśmy o serkach Rolmlecz, marka założyła 
sobie profil na Instagramie. Jeśli odpowied-
nio się to zrobi, mamy przestrzeń do pokaza-
nia każdej marki. 
Co z pieniędzmi? 
M.M.: To jest rozmowa o biznesie wydawcy. 
Dostęp do naszych serwisów – Newonce.net 
i Newonce.sport – jest darmowy, ale będzie-
my też w przyszłości sprawdzać model sub-
skrypcyjny. Pracujemy nad tzw. Nowym 

Newonce’em, znanym też jako Newonce 3.0 
– obie nazwy są robocze. To będzie zupełnie 
nowa platforma łącząca Newonce.net i Ne-
wonce.radio i osobna dla Newonce.sport.  
W jej ramach przewidujemy taki model, że 
wszystko będzie za darmo, ale będzie też op-
cja, że jeśli chcesz mieć dodatkowe funkcjo-
nalności i nie mieć reklam w serwisie, to 
musisz płacić kilka złotych miesięcznie. Czy-
li nie paywall, ale membership z benefitami.
A reklamy – jesteście drodzy? 
M.M.: Tak. Jeśli chodzi o display, CPM mamy 
od 55 do 60 zł. Ne bierzemy też brzydkich 
albo niejakościowych reklam. 
Gdyby ktoś chciał zrobić coś niestan-
dardowego, to z jakim kosztem musi się 
liczyć? 
M.M.: Rozpiętość jest taka, że czasem do-
stajemy briefy na 50 tys. zł, ale też pracowa-
liśmy nad akcją o budżecie powyżej 1 mln zł. 
Zupełnie inne podejście mamy też do stałych 
klientów. Coraz częściej jesteśmy zaprasza-
ni jako agencja do przetargów na komplekso-
wą obsługę marek. Zmienia nam się zatem 
zupełnie perspektywa. Chcemy skupić się na 
dużych rzeczach i przed nami ważne decyzje, 
jak rozłożyć siły.
Słyszałam, że właściwie od początku 
jesteście rentowni, zgadza się? 
M.M.: Tak. Tylko radio pół roku czekało na 
rentowność, ale pomógł nam w tamtym mo-
mencie bar, bardzo dobrze prosperujący. Na 
koniec 2019 r. mieliśmy ok. 6,5 mln zł obrotu 
i 100 tys. zł straty wynikającej z inwestycji. 
Rośniemy zdrowo i inwestujemy w rozwój, 
ludzi, projekty. 
Taka jest przyszłość mediów? Nie da 
się być już tylko wydawcą albo tylko 
rozgłośnią? 
M.M.: Nie będę aż tak nieskromny, żeby po-

wiedzieć, że to my jesteśmy przyszłością, 
ale model, który przyjęliśmy, na pewno. Po-
twierdzają to przykłady z zagranicy. Tacy gi-
ganci jak Mashable czy Vice musieli pozwal-
niać ludzi, pozamykać oddziały na całym 
świecie. My jesteśmy w o tyle fajnej sytuacji, 
że niektóre marki decydują się wydawać  
u nas całe lub prawie całe swoje roczne bu-
dżety. Bo niczego więcej nie potrzebują, by 
trafić ze swoją marką tam, gdzie chcą. 
P.K.: I zakres branż, z których firmy się do 
nas zgłaszają, wciąż się powiększa. Ostatnio 
pojawiają się np. motoryzacyjne. 
Nowe pomysły? 
M.M.: Mamy wiele. Nie zdradzimy, ale będą 
zupełnie „odklejone". I offline'owe, i 
online'owe. Teraz – rzecz jasna – jak inni wy-
dawcy koncentrujemy się na walce z korona-
wirusem. Postaramy się jak najmniej stracić, 
jak najszybciej wrócić na pełne obroty.
 Rozmawiała Joanna Niewiadomska

NASZ ODBIORCA JEST 
PRZYZWYCZAJONY DO TEGO, 
ŻE FAJNY KONTENT 
DOSTARCZAMY DZIĘKI 
WSPÓŁPRACY Z BRANDEM

NEWONCE.MEDIA 
to działająca od 2015 r. grupa 
medialna skupiająca się na 
tematyce młodej kultury 
miejskiej. W jej skład wchodzą 
portale internetowe Newonce.
net, Newonce.sport, radio 
Newonce.radio oraz drukowany 
magazyn Newonce.paper. 
Grupa prowadzi również 
Newonce.bar.
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KONTAKT

termin zgłoszeń:
 przedłużony do

14 maja 2020

konkurs marketingu 
Golden Arrow 

2020

nowości, szczegóły i zgłoszenia online: 
www.goldenarrow.pl
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